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Stichting Autisme Digitaal

Jaarrekening (boekjaar 17 juli 2017 - 31 dec. 2018)

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichting

Ondertekening

Arie Boven (voorzitter)

Frederik Boven (penningmeester)



17-7-2017 31-12-2018

€ €

0 246

0
Totaal Activa 0 246

Reserves en Fondsen

Bestemmingsfonds project: Autisme in Nederland 0 750

Algemene reserve 0 -504

0 246
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PASSIVA

Totaal Passiva

Stichting Autisme Digitaal

Balans
(na resultaatsbestemming)

ACTIVA

Banksaldo



Werkelijk

2017-2018

BATEN €

subsidies 1.485

algemene giften 239

ontvangen van andere organisaties zonder winststreven 55

ontvangen van andere organisaties met  winststreven 110

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 1.889

LASTEN

(1) Besteed aan doelstellingen

Websites 726                   

Onderzoek 152

878

(2) Wervingskosten
 Publicteit 123

Fondsenwerving 57

180
(3) Organisatiekosten
 Zakelijke rekening 20
 Notariskosten 566

586

Som der lasten 1.644

Saldo van baten en lasten/resultaat 246
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Staat van Baten en lasten



Vaststelling en goedkeuring

Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichting op de staat van baten en lasten

Doordat dit een oprichtingsjaar was waren er uitzonderlijk hoge notariskosten. 

Deze jaarrekening is vastsgesteld en goegekeurd door het bestuur van de stichting in haar 
vergadering op: 21 maart 2019

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 
ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo va
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en 
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt 
de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 
resultaatbestemming is opgenomen.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Wel 
vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten, mits deze gedocumenteerd zijn. De stichting 
heeft geen werknemers in dienst.

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 
vermeld.

Stichting Autisme Digitaal

TOELICHTING

Activiteiten en vestigingsadres

De stichting heeft tot doel: 
Het toegankelijk maken van informatie over autisme, het delen van kennis over autisme en 
het ondersteunen van projecten en organisaties op het gebied van autisme door het 
ontwikkelen, presenteren, in stand houden en bevorderen van kwalitatieve digitale inhoud 
voor mensen met autisme, autisme professionals en andere belangstellenden.”
De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Groningen. Het jaarverslag 
wordt gepubliceerd op de website van de stichting.



De jaarrekening is op 12 maart 2019 goedgekeurd en ondertekend door:

Arie Boven

Henk Jan Falkena

Frederik Boven
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