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Staat van baten en lasten over 2021 (in euro's) 
	

Ontvangen donaties  25.610  
Donatie videoproductie 5.000  
Ontvangsten uit nalatenschappen --  
Opbrengst projecten 67.643  
      
Totaal baten  98.253 
    
Kosten van beheer 5.326  
Kosten van fondsenwerving 3.739  
Personeelkosten  4.817  
Videoproductie 4.551  
Projectkosten 44.097     
     
Totaal lasten   62.530 
    
Resultaat  35.723 

 

Balans per 31 december 2021 (in euro's) 
	
Activa Passiva 
 

Bedrijfsmiddelen 1.020 
Debiteuren 18.306 
Bank 94.045 
  
  
Totaal 113.371 

 
 

 
Algemene reserve 41.656 
Bestemmingsreserve video 449 
Vooruitontvangen donaties  60.000 
Voorziening 1.908 
Crediteuren 9.358 
Totaal 113.371 

 

 
	
	
  



Stichting Care for Sexuality Foundation - Staat van Baten en Lasten en Balans 2021 

	 3	

1. Toelichting op de staat van baten en lasten 

Resultaatbepaling 
Het resultaat is het verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en 
lasten.  

Baten 
De verantwoorde baten bestaan uit alle in het boekjaar van derden onherroepelijke 
verkregen gelden en donaties. 

Projectkosten  
Ook in het jaar 2021 is er ingezet op het verbreden van het aanbod van Veiligwijs 
aan scholen en het ondersteunen bij de implementatie ervan, met als doelstelling 
dat leerkrachten investeren in seksuele gezondheid en veilige relatievorming van 
kinderen en kinderen geholpen worden in het maken van veilige keuzes. Daarnaast 
zijn er ouderavonden gegeven om ouders te ondersteunen bij seksuele opvoeding 
van kinderen. Directe personeelskosten zijn als projectkosten verantwoord.  

Kosten van beheer 
De Care for Sexuality Foundation streeft er conform haar beleid naar de kosten van 
het beheer van de organisatie niet meer dan 10% te laten bedragen. De 
beheerskosten komen uit op € 5.326 en bestaan uit vooral indirecte kosten, zoals de 
kosten van automatisering en administratie, een betaalrekening en postbushuur, 
maar ook reis- en verblijfskosten. Dat vormt 8,5% van de totale kosten. 

Kosten van fondsenwerving 
De Care for Sexuality Foundation onderneemt fondsenwervingsactiviteiten ten 
behoeve van haar doelstelling. Naast de jaarlijkse kosten die zijn gemaakt voor 
relatiebeheer met bestaande donateurs is in 2021 geïnvesteerd in fondsenwerving 
teneinde donateurs te vinden om het gewenste professionaliseringstraject in te 
zetten. Conform het beleid staan de kosten van werving in redelijke verhouding tot 
de bestedingen ten behoeve van het doel van de Care for Sexuality Foundation.	

Personeelkosten 
De personeelskosten bestaan uit indirecte salariskosten en vrijwilligersvergoedingen. 
De leden van het bestuur kunnen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de 
statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen 
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-
bovenmatig vacatiegeld. Ook in 2021 hebben de bestuursleden daar geen gebruik 
van gemaakt. 
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2. Toelichting op de balans 

Bedrijfsmiddelen 
De	bedrijfsmiddelen	bestaan	uit	IT	hardware.	

Debiteuren 
De post debiteuren bestond uit facturen die eind 2021 zijn verzonden en begin 2022 
zijn betaald. 

Bank 
Conform het beleid zijn de verkregen inkomsten niet belegd, maar aangehouden op 
een bankrekening en aangewend voor de missie van de Care for Sexuality 
Foundation. 

Algemene Reserve 
Door het ingezette professionaliseringstraject zijn extra fondsen geworven en zijn de 
eerste personeelsleden in dienstbetrekking getreden. De reserve is dit jaar 2/3 van 
de lasten in 2021. Dat is hoger dan andere jaren, maar wel noodzakelijk gezien de 
verplichtingen die de Care for Sexuality Foundation is aangegaan en ook omdat het 
personeelsbestand nog niet op volle sterkte is.  
De Care for Sexuality Foundation heeft conform haar beleid niet meer vermogen 
aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Daarmee heeft de 
Foundation ook voldaan aan het voor ANBI verplichte bestedingscriterium. 

Bestemmingsreserve video 
De bestemmingsreserve video is opgenomen in verband met een doelgebonden 
donatie ter realisatie van videomateriaal ten behoeve van Care for Sexuality 
Foundation. De video is in 2021 geproduceerd. Het restant van deze 
bestemmingsreserve zal worden aangewend ten behoeve van onder andere de 
verdere distributie van de video. 

Vooruit ontvangen donaties 
In 2021 zijn we een goede relatie aangegaan met enkele major donors. De 
ontvangen donaties zijn bedoeld om een professionaliseringstraject in te zetten en 
daarbij de komende jaren betaalde krachten in te kunnen zetten voor Care for 
Sexuality Foundation. Deze donaties worden de aankomende een tot drie jaar 
ingezet voor personeelskosten, naar gelang het nodig is.  

Vreemd vermogen 
De post crediteuren bestond uit facturen die eind 2021 open stonden en begin 2022 
zijn betaald. 
 
Vastgesteld buiten bestuursvergadering op 30 juni 2022. 
 


