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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bankrekening

SNS Bank Zakenrekening

1478

1236

Spaarrekening

SNS Bank Zakelijk Sparen

26624

16607

28102

17843

31-12-2019

31-12-2018

Totaal Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project

0
Totaal bestemmings reserve

0

0

Totaal algemene reserve

28102

17843

Totaal passiva

28102

17843
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Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

Inkomsten uit donaties en giften

10668

725

Totaal baten van particulieren

10668

725

Inkomsten uit rente

16

36

Som van de baten

10684

761

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling

10684

761
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

- overige bestedingen aan doelstelling

0

16

Besteed aan doelstellingen

0

16

94

82

234

0

328

82

97

90

97

90

425

188

10259

573

Besteed aan doelstellingen:

Wervingskosten:
Website en hosting
Overige kosten eigen
fondswerving
Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:
Overige kosten beheer
en administratie
Totaal kosten beheer en
administratie
Som van de lasten
Resultaat
Saldo baten & lasten
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Algemene toelichting
Activiteiten
De Stichting PLS heeft zonder winstoogmerk ten doel: a. het genereren van ﬁnanciën bij fondsen en sponsoren en deze
beschikbare ﬁnanciën inzetten voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van PLS en/of voor het ontwikkelen
van medicijnen die de progressie van de ziekte kunnen vertragen of stoppen. b. het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Eﬀecten
Eﬀecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
De gift van € 10000 ontvangen van Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoﬀ voor onderzoek of voorlichting zal
gebruikt worden voor de ﬁlm Zorgverleners bij PLS patiënten. Deze ﬁlm zal een duidelijke beeldweergave zijn welke zorg
een PLS patiënt om optimaal kwaliteit van leven te hebben, nodig kan hebben. De ﬁlm zal getoond worden op de
website van de Stichting PLS, op YouTube getoond worden en als ondersteuning in de voorlichting gebruikt worden. De
bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.
De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

Ratio's
Omschrijving

2019

2018

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)

0,0%

2,1%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

0,0%

8,5%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

3,1%

10,8%

22,8%

47,9%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 03-07-2020
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 van baten
en lasten
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.

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

Thê Smeets:

Ben van Kammen:

Jos Lotz:
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