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Staat van baten en lasten over 2019 (in euro's)
Ontvangen donaties
Ontvangsten uit nalatenschappen
Opbrengst projecten

4.565,54
--,-12.490,02

Totaal baten

17.055,56

Kosten van beheer
Kosten van fondsenwerving
Personeelkosten
Projectkosten

370,26
213,35
533,42
13.089,20

Totaal lasten

14.178,12

Resultaat

2.877,44

Balans per 31 december 2019 (in euro's)
Activa

Passiva

Bank

4.982,32

Totaal

4.982,32

Eigen Vermogen
Crediteuren
Totaal

4.982,32
--,-4.982,32
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Toelichting
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 2019 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 veilige relatievorming van kinderen en kinderen
geholpen worden in het maken van veilige keuzes. Voor het handhaven van de
kwaliteit van de interventie Veiligwijs is het belangrijk aan bepaalde
(overheids)criteria te voldoen. De erkenning die het RIVM afgeeft is hier een
belangrijk voorbeeld van. Daarom is er in 2019 hard ingezet op het voldoen aan alle
criteria en het verslagleggen daarvan. Met deze erkenning zal het mogelijk worden
een breder palet van scholen te bereiken. Daarmee wordt de inzet op veilige
relatievorming aan kinderen verbreed. Daarnaast zijn er ouderavonden gegeven om
ouders te ondersteunen bij seksuele opvoeding van kinderen.

Kosten van beheer
De 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
€ 370,26 en bestaan uit de kosten van een betaalrekening en postbushuur. Dat
vormt minder dan 3% van de totale kosten.

Kosten van fondsenwerving
De Care for Sexuality Foundation onderneemt fondsenwervingsactiviteiten ten
behoeve van haar doelstelling. In 2019 bedroegen die kosten € 238,41. De kosten
zijn gemaakt voor drukkosten van flyers, Facebook-advertenties en relatiebeheer
met bestaande donateurs. 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 voornamelijk uit reis- en verblijfskosten van de
directeur en de vrijwilligers in verband met bijvoorbeeld congresbezoek, overleg met
vertegenwoordigers van andere organisaties en radio-interviews, maar ook uit
kosten voor kennismateriaal, zoals de aanschaf van vaktijdschriften en boeken ten
behoeve van het ontwikkelen van eigen lesmethodes en materialen.
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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 nietbovenmatig vacatiegeld. Ook in 2019 hebben de bestuursleden daar geen gebruik
van gemaakt.

2. Toelichting op de balans
Bank
Conform het beleid zijn de verkregen inkomsten niet belegd, maar aangehouden op
een bankrekening en aangewend voor de missie van de Foundation.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen beslaat iets meer dan 1/3 van de lasten in 2019. De Foundation
heeft daarom 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.

Vreemd vermogen
Er stonden ultimo 2019 geen te betalen rekeningen van leveranciers uit.

Vastgesteld buiten bestuursvergadering op 29 juni 2020.
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