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Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden

ACTIEF

(in euro's)
Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Vorderingen op handelsdebiteuren 303 55.963 
Overlopende activa 80.276 91.067 

80.579 147.030 

Liquide middelen 2 171.126 135.710 

251.705 282.740 

Balans per 31 december 2018
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Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden

PASSIEF

(in euro's)
Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

Reserves en fondsen 3

Overige reserves -67.193 4.690 
-67.193 4.690 

4

Crediteuren 148.843 135.738 
Belastingen en sociale lasten 5.127 8.342 
Overlopende passiva 164.928 133.970 

318.898 278.050 

251.705 282.740 

Balans per 31 december 2018

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

(in euro's)
Toelichting 2018 Begroting 2018 2017

Baten 5 799.310 700.000 452.917 

Som van de baten 799.310 700.000 452.917 
Overige lasten 6

Besteed aan doelstelling 843.002 668.200 441.508 
Kosten beheer en administratie 27.985 10.000 11.656 

Som van de lasten 870.987 678.200 453.164 

Rentelasten en soortgelijke kosten -207 - -131 

Financiële baten en lasten 7 -207 - -131 

Resultaat -71.884 21.800 -378 

Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging / onttrekking aan: 
- Overige reserves -71.884 21.800 -378

-71.884 21.800 -378

Staat van baten en lasten 2018 Staat van baten en lasten 2018
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Sense of Place

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Leeuwarden

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

65634187

Activiteiten

Vestigingsadres

James Wattstraat 4B7
8912 AR Leeuwarden

Continuïteit

Continuïteit, grondslag van waardering

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94993 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 en heeft sinds 1 januari 2017 een ANBI-status.

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Aangezien er sprake is van negatieve overige reserves per balansdatum zou er gerede twijfel kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Gezien de samenwerking met de Provincie, toegezegde meerjarige steun vanuit het
bedrijfsleven en de ambitite van de stichting blijkt dat de duurzame voortzetting van de activiteiten van de stichting niet onder druk
is komen te staan. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Reserves

Overige reserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten

Als bate in het boekjaar wordt verantwoord de toegezegde subsidies zoals blijkt uit de beschikking en de verstuurde facturen voor
geleverde diensten. Als kosten worden genomen de kosten, welke rechtstreeks samenhangen met de exploitatie, dan wel als
indirecte kosten op het boekjaar betrekking hebben, de waarderingsgrondslagen van de balans in aanmerking nemend.

Onder baten wordt verstaan de toegezegde subsidies, zoals blijkt uit de toezeggingsbrieven, en de aan derden in rekening gebrachte
bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief transactiekosten
indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C2: kleine fondswervende organisaties.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en
verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Onder lasten wordt verstaan de kosten besteed aan de doelstelling tegen inkoopwaarde.
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Stichting Sense of Place Stichting Sense of Place
gevestigd te Leeuwarden gevestigd te Leeuwarden

(in euro's)

Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting op de balans

Royal Haskoning

Ultimo boekjaar heeft de stichting nog een schuld aan Royal Haskoning van € 74.459 inzake kosten Kwelderbeleving projecten. 
Door de aangegane samenwerking tussen de Provincie en de stichting is deze schuld aan Royal Haskoning in 2019 door hen 
kwijtgescholden. Door de stichting is deze vordering in 2019 afgeboekt.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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