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Stichting Sense of Place
gevestigd te Holwerd

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2016 31 december 2016

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Vorderingen op handelsdebiteuren 18.150 18.150 
Belastingen en sociale lasten 26.036 26.036 
Overlopende activa 125.282 125.282 

169.468 169.468 

Liquide middelen 2 56.008 56.008 

225.476 225.476 

Balans per 31 december 2016
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Stichting Sense of Place
gevestigd te Holwerd

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2016 31 december 2016

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 5.072 5.072 

5.072 5.072 

4

Crediteuren 164.051 164.051 
Overlopende passiva 56.353 56.353 

220.404 220.404 

225.476 225.476 

Balans per 31 december 2016

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Holwerd gevestigd te Holwerd

(in euro's)

Toelichting 2016 2016

Baten 5 395.332 395.332 
Directe lasten 6 -192.492 -192.492 

Baten -/- directe lasten 202.840 202.840 
Overige bedrijfskosten: 7

Overige personeelskosten 169.706 169.706 
Kantoorkosten 6.627 6.627 
Algemene kosten 21.394 21.394 

Som der exploitatielasten 197.727 197.727 

Exploitatieresultaat 5.113 5.113 

Rentelasten en soortgelijke kosten -41 -41 

Financiële baten en lasten 8 -41 -41 

Resultaat 5.072 5.072 

Staat van baten en lasten 2016 Staat van baten en lasten 2016
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Holwerd gevestigd te Holwerd

Rechtsvorm en activiteiten

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Waar nodig is rekening gehouden met een afwaardering wegens
vermoedelijke oninbaarheid, welke is bepaald op basis van individuele waardering van de posten.

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

De organisatie is als stichting opgericht en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het bevorderen van culturele landschapsontwikkeling en -beleving.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bijzondere van het UNESCO Werelderfgoed Waddengebied op de voorgrond te plaatsen;
b. het leveren van een landschapsgerichte en structurele bijdrage aan het ontwikkelen en realiseren van de Waddenroute;
c. het plegen van (culturele) interventies die de symbiotische relatie tussen mens en natuur zichtbaar maken; 
d. activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan bewustwording, natuurbescherming en economische ontwikkeling in het gebied; 
e. het ontwikkelen van projecten en alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

De stichting is opgericht per 23 maart 2016.

De stichting is statutair gevestigd te Holwerd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65 634 187.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1: Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders
vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
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Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en
diensten.

Onder lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen kosten tegen inkoopwaarde.
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