
Stichting Vrienden van 'kLEEF
Apeldoorn

Staat van Baten en lasten 2020

2020 2019
€ €

Opbrengsten
1 Huurbaten 20.333

Donaties en schenkingen 0 0

Som der baten 20.333 0
 

2 Afschrijvingen materële vaste activa 21.003 21.003
3 Huisvestingkosten 1.992 0
4 Kosten website 145 86

5 Bankkosten 161 186

Som van de kosten 23.301 21.275

Bedrijfsresultaat -2.968 -21.275 

Financiële baten en lasten
6 Opbrengsten 16 34

Saldo van baten en lasten -2.952 -21.241 

negatief negatief

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging bestemmingsreserve huurkorting Stichting 'kLEEF! 18.341 0
Onttrekking overige reserves -21.293 -21.241 

-2.952 -21.241 

Toelichting

De doelstelling van de stichting luidt: 
a

b

c

Toelichting op de cijfers:
1

2
3
3 betreft de kosten van de website van de Stichting
5 betreft de rentelasten en bankkosten van de rekening-courantrekening bij de bankier
6 betreft de rentebaten van de spaarrekening bij de bankier

Voorgenomen bestedingen 2021:
€

Groot onderhoud 25.000
Huurkorting Stichting 'kLEEF! 56.000

81.000

betreft de onderhoudskosten, verzekeringen en zakelijke lasten met betrekking tot voormeld pand

Stichting Vrienden van 'kLEEF heeft de ANBI Status en kan worden beschouwd als een vermogensfonds omdat zij 
niet actief geld en/of goederen werft en daarnaast het vermogen en opbrengsten uit dit vermogen vrijwel alleen aan 
de doelstelling besteedt.

De besteding va middelen bedroeg in het boekjaar € 12.293, bestaande uit huisvestings- en overige kosten, totaal 
groot € 2.298, en aflossing saldo kortlopende schulden minus kortlopende vorderingen ad € 9.995.

het tegen een al dan niet zakelijk bepaalde of andere vergoeding of het om niet ter beschikking stellen van het 
onroerend goed gelegen aan de Vosselmanstraat 4 te 7311 CL Apeldoorn aan Stichting 'kLEEF!
het werven van fondsen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan genoemde stichting Stichting ‘kLEEF! en/of 
aan soortgelijke organisaties;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.

betreft de afschrijving van de opstalwaarde inclusief  verbouwing van voormeld pand 

Betreft de huurbaten, ingegaan 1 september 2020, met betrekking tot het pand gelegen aan de Vosselmanstraat 4 te 
7311 CL Apeldoorn.

De herkomst van middelen bedroeg in het boekjaar € 20.349, bestaande uit huur- en rentebaten


