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Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren 
van cijferanalyses met betrekking tot de financiele gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 
informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek per 31 december 2016 en van het resultaat 
over 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende 
instellingen". 
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Accountants & belastingadviseurs 

Aan het bestuur van 
Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 
Postbus 275 
2650 AG Berkel en Rodenrijs 

Capelle aan den Ussel, 28 juli 2017 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij het rapport over het boekjaar 2016 van uw stichting uit. In dit rapport is de 
jaarrekening opgenomen op pagina 9 tot en met 19. 

1 	BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan het bestuur van Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Kledingophaal voor Algemeen 
Medisch Onderzoek te Delft beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 
en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
"Fondsenwervende instellingen". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiele overzichten'. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Telefoon +31(0)10 450 40 20 I Telefax +31(0)10 450 69 50 
E-mail rotterdam@pkfwallast.nl  I Website www.pkfwallast.nl  
Rivium Boulevard 34 Capelle aan den Ussel I Postbus 84030 3009 CA Rotterdam 

PKF WALLAST is een maatschap van besloten vennootschappen. Voor de Internationale praktijkuitoefening word( deel uitgemaakt van PKF, een samenwerkingsverband van juridisch onafhankelijke kantoren. 
On maatschap PKF WALLAST is de enige opdrachtnemer van elle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag op 1 juli 2011 onder nummer 5212011, van toepassing. 
In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelljkheid opgenomen. Met uitzondering van opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 2.393 BW, aanvaardt de maatschap PKF WALLAST 
geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitingen van PKF WALLAST. 



PO" WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

2 	ALGEMEEN 

De Stichting is opgericht op 5 december 1991 en heeft tot doel het inzamelen van gedragen kleding en 
gebruikte gebruiksvoorwerpen, alsmede al hetgeen dat kan bevorderen, alles is in de ruimste zin, tot 
steun van algemeen medisch onderzoek. Op 7 oktober 1994 zijn de statuten aangepast. Hierbij is de 
doelstelling zodanig gewijzigd dat het inzamelen uitsluitend wordt gedaan voor het Diabetes Fonds. 
Bovendien maakt de Stichting gebruik van vrijstelling of vermindering van betaling van successierechten, 
geldend voor instellingen genoemd in de Successiewet artikel 24 lid 4. Bij ontbinding van de Stichting 
staat een batig liquidatiesaldo geheel ter beschikking van het Diabetes Fonds. 

Het bestuur werd in 2016 gevormd door ten minste 5 personen, conform de statutaire regeling. 

In 2016 had de Stichting geen personeel in dienst. 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Drs. M.C. van der Linde RA 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

II 	Financieel verslag 

JAARVERSLAG BESTUUR 

Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. De statuten schrijven een college van ten minste vijf 
leden voor. 
De samenstelling is als volgt: 
P.M.M. Domburg 	 voorzitter 
J.L.J. Moerland 	 vice-voorzitter 
H. van Doorn 	 secretaris-penningmeester 
mevr. G. van Eck-van Herk 	lid 
mevr. A.M.E. Lammers-den Os 	lid 

Doelstelling 
Het inzamelen van gedragen kleding en gebruikte gebruiksvoorwerpen, alsmede al hetgeen dat kan 
bevorderen in de ruimste zin tot steun van algemeen medisch onderzoek in Nederland onder verwijzing 
naar artikel 2 van de statuten. 
Als Joel is aangewezen en statutair vastgelegd, het ondersteunen van het Diabetes Fonds te 
Amersfoort. 
Deze statutaire vastlegging heeft volgens de huidige definities van de richtlijn verslaggeving 
Fondsenwervende instellingen tot gevolg, dat de stichting Kovamo en het Diabetes Fonds een 
economische eenheid vormen en op grond daarvan de jaarrekening dienen te consolideren. 
Stichting Kovamo en het Diabetes Fonds zijn evenwel afzonderlijke onafhankelijke rechtspersonen. De 
stichting Kovamo heeft en wil ook geen invloed op het beleid van het Diabetes Fonds uitoefenen. 

Activiteiten in het kader van de doelstelling 
De stichting onderneemt zelf geen activiteiten in het kader van de doelstelling. De netto-opbrengst van 
de ingezamelde goederen wordt beschikbaar gesteld aan het Diabetes Fonds in het kader van haar 
researchactiviteiten. 
De stichting en het Diabetes Fonds zijn overeengekomen dat de stichting uitvoerig zal worden 
geInformeerd over het resultaat van voornoemde activiteiten, zonder de verplichting tot het expliciet 
aangeven van het project waaraan de bestedingen ten goede komen omdat dit voor het Diabetes Fonds 
niet te realiseren is. Echter volgens de richtlijnen 2001 van het C.B.F. zal het Diabetes Fonds verplicht 
zijn duidelijk informatie te verschaffen aangaande besteding van de door de stichting Kovamo en andere 
donateurs ter beschikking gestelde baten. 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Propaganda en voorlichtingsmateriaal 
De kledingzakken in envelop, die voorafgaand aan de inzameling huis aan huis worden verspreid, zijn 
bedrukt met een tekst waarop informatie wordt gegeven over de inzamelingsdatum, doelstelling en 
besteding van de nettobaten. Inwoners van de gemeenten die een vergunning voor inzameling hebben 
verleend ontvangen tevens informatie via in de regionale en / of plaatselijke media geplaatste 
persberichten en kabelkrant. Ook verspreidt het Diabetes Fonds informatie naar haar leden door middel 
van een nieuwsbrief. Bij aanvraag inzamelvergunningen Gemeenten wordt een aanbevelingsbrief 
bijgesloten door Diabetes Fonds, om te benadrukken dat aIle financiele steun noodzakelijk is. 
De stichting beschikt over aansluiting op het internet en heeft een eigen website met als adres 
wwvv.stichting-kovamo.n1 en als e-mailadres: info@stichting-kovamo.nl. 
Het bestuur wil blijvend benadrukken dat de sterk stijgende legeskosten voor vergunningen een 
onveranderde negatieve invloed heeft op de netto of te dragen baten. Onveranderd blijft ook een 
tendens zichtbaar bij een stijgend aantal gemeenten dat elke mogelijkheid wordt benut de begroting 
sluitend te maken waarbij hoge legeskosten een voorname rol spelen. In dat kader moet het bestuur bij 
herhaling van het hart dat deze gemeenten het doel van de inzameling, charitas, uit het oog verliezen. 

De stichting maakt daarnaast gebruik van een meerjareninzamelverslag en kosten-batenverslag als 
bijsluiter bij de vergunningaanvraag om de presentatie naar gemeentebesturen te optimaliseren en het 
vergunningverlenend gemeentebestuur ervan te doordringen dat vier inzamelingen absoluut een 
maximum is gezien het teruglopend rendement (oorzaak: sterk toenemende plaatsing van 
kledingcontainers) mede door een verbeterd maar duurder inzamelsysteem met de datum van 
inzameling vermeld op envelop en kledingzak, is een grotere inzamelfrequentie niet verantwoord. 
Na afsluiting van de inzameling ontvangt elk desbetreffend gemeentebestuur, binnen 14 dagen, een 
inzamelingsstaat met het resultaat van de inzameling. 

Fondsenwerving 
De stichting vraagt jaarlijks landelijk bij gemeentebesturen een vergunning aan om huis aan huis kleding 
te mogen inzamelen. 
De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden op 
basis van vrijwilligheid door het bestuur in onderlinge taakverdeling verricht. Speerpunten daarbij zijn 
organisatie, administratie, informatie en correspondentie. 
Verspreiding en inzameling van de kledingzakken en de verkoop van de ingezamelde goederen worden 
onder controle van de stichting en haar accountant op contractbasis uitgevoerd door Climpex B.V. te 
Zoetermeer. 
De kledingzakken worden ingezameld met bestelwagens waarop duidelijk vermeld staat de naam en 
doelstelling van de stichting. 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Bestedingsplan 
Totaal ingezamelde kilogrammen gebruikt textiel/schoeisel in 2016: 76.885 in 39 gemeenten. De 
positieve werking van het certificaat is daarmee alweer achterhaald want dat zijn 9 gemeenten minder 
dan in 2015 toen in 48 gemeenten 102.655 kilogrammen werden opgehaald. 
De spoeling wordt jaarlijks dunner door de toename van het aantal stichtingen met een charitatief 
karakter en gemeenten die steeds vaker kiezen voor eigen kringlopers. 
Door de doorgevoerde kostenreductie is het de Stichting wel gelukt om op basis van de afgelopen drie 
boekjaren opnieuw ruim onder de door het C.B.F. vereiste 25%-norm te blijven. 
De stichting heeft over het gehele land containers die vermeld staan op haar website. De containers 
hebben aan baten voor de doelstelling een bedrag van € 7.343 opgebracht. 
Volgens de begroting 2016 werd een nettoresultaat verwacht van € 13.740 onder voorbehoud van 
onvoorziene uitgaven te besteden aan de doelstelling. 
Voor 2017 zal de stichting wederom € 10.000 uitkeren aan het goede doel. Dat is een lets hoger bedrag 
dan het gerealiseerde nettoresultaat. Het besteedbaar vermogen behoudt wel een hoogte waarbij de 
continufteit voorlopig niet direct in gevaar komt. 
Volgens de begroting van 2017 wordt een nettoresultaat verwacht van € 7.160 wat gelet op de 
ontwikkelingen in de kledinginzamelbranche als realistisch kan worden beschouwd. Het bestuur 
benadrukt dat het karakter van de begroting altijd cijfermatig summier blijft. 
Een afhankelijkheid van het publiek en van het beleid van de gemeentebesturen blijft bestaan omdat de 
vergunningen voor het komend boekjaar nog verleend moeten worden bij het uitkomen van de begroting. 
De uitvoeringskosten worden door de medewerking op vrijwillige basis van aIle bestuursleden zo 
minimaal mogelijk gehouden. 

Jaarbeschouwing 
Het boekjaar 2017 heeft het aantal ingezamelde kilogrammen van het voorgaande jaar verre van 
gehaald door de afname van het aantal vergunningen. De jarenlange economische krimp behoort 
weliswaar tot het verleden maar aan de inhoud van de kledingzakken is dat nauwelijks te merken want 
die blijft schamel. De vraag is momenteel gerechtvaardigd of huis-aan-huisinzamelingen hun rendabiliteit 
niet spoorslags aan het verliezen zijn en naar kantelpunten moeten worden gezocht. De huidige 
opstelling bij de meeste gemeenten werken ook niet bepaald stimulerend voor charitatieve instellingen. 

De samenwerking met diverse andere stichtingen, bestaande uit het onderbrengen van de 
werkzaamheden bij een inzamelorganisatie, zonder verlies van eigen identiteit en doelstelling, is gelet op 
de resultaten een goede beslissing en zal worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid met nog enkele 
gelijkgerichte organisaties. 
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Accountants & belastingadviseurs 

Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

De aanbieding tot het plaatsen van kledingcontainers binnen de gemeentegrenzen heeft niet tot enig 
concreet resultaat geleid. Gemeentebesturen blijven daarin terughoudend, al onze activiteiten daarin ten 
spijt en geven de voorkeur aan de groten vooral met name Reshare van het Leger des Neils 
De plaatsing van containers bij sportverenigingen en scholen heeft wel een enthousiaste medewerking 
zoals de eerder gemelde resultaten ook aangeven. We blijven ons ook daarin hard maken voor 
uitbreiding zoals plaatsing van containers bij tankstations hetgeen in het lopende boekjaar tot resultaat 
heeft geleid. 
Het bestuur, al decennia in dezelfde samenstelling, heeft in juni 2016 afscheid genomen van Bert Eradus 
en Rick Verwaal op eigen verzoek. Voor hun jarenlange inzet zijn we beiden dankbaar. 
Een nieuwe enthousiaste secretaris-penningmeester is aangetrokken in de persoon van Henk van Doorn 
die met name het contact met de doelstelling enorm geactiveerd heeft. 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Jaarrekening 2016 
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BALANS PER 31 DECEMBER 
(na resultaatbestemming) 

Actief 

2016 	 2015 
€ 	 € 

Viottende activa 

Vorderingen en overlopende activa  

Overige vorderingen en overlopende activa 	 17.120 	 18.578 

Liquide middelen 	 27.772 	 28.554 

Tota a I 	 44.892 	 47.132 
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Accountants & belastingadviseurs 

Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Passief 

2016 	 2015 

Reserves en fondsen 

ContinuIteitsreserve 	 30.000 	 30.000 

Overige reserves 	 1.338 	 2.036 

31.338 	 32.036 

Kortlopende schulden 

Belastingen en sociale premies 
	

1.424 
	

3.029 

Overige schulden en overlopende passiva 
	

12.130 
	

12.067 

13.554 	 15.096 

Totaa I 	 44.892 	 47.132 
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19.000 14.929 
27 

19.000 	 14.956 

PO' WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

	

Uitkomsten 	Begroting 	Uitkomsten 

	

2016 	 2016 	 2015 

	

€ 	 € 	 € 

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving 	 15.031 
Rentebaten en baten uit beleggingen 	 61 

Som der baten 	 15.092 

Lasten 
Bestedinq aan de doelstellinqen 
Uitgekeerd aan Diabetes Fonds 	 10.000 	 10.000 

Wervinq baten  
Kosten eigen fondswerving 	 1.927 

	
1.920 	 2.732 

Beheer en administratie  
Kosten van beheer en administratie 	 3.863 	 33.40 	 3.540 

Som der lasten 	 15.790 	 5.260 	 16.272 

Saldo van baten en lasten 	 -698 	 13.740 	 -1.316 

Onttrekking aan: 
Overige reserves 	 -698 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens RJ- Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen". 
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee tevens op 
de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting, die daarvan een onderdeel vormen. De 
jaarrekening is opgesteld naar de grondsiag van historische kosten. 
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. 
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. 

Vestigingsplaats 
De statutaire naam van de stichting is Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek. De 
stichting is statutair gevestigd in Delft en feitelijk in Rotterdam. 

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva 

Materiele vaste activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, 
zonodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische 
levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen 
bedragen een percentage van de aanschaffingskosten. De afschrijvingskosten zijn opgenomen onder de 
uitvoeringskosten. 

Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, eventueel verminderd met een noodzakelijk 
geacht bedrag in verband met mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking. 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Grondslagen van de bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten hiervan over het verslagjaar 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Baten 
De baten worden gevormd door de vergoeding die wordt ontvangen van een derde partij voor het 
inzamelen van gebruikte kleding. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de derde partij de kleding 
heeft ingezameld. 

Kosten 
Kosten worden, zo nodig door middel van overlopende posten, toegerekend aan de periode waarop zij 
betrekking hebben. 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 
(bedragen in euro's) 

Actief 
2016 	 2015 

Vorderingen en overlopende activa 

Overige vorderingen en overlopende activa  
Vordering Climpex B.V. 	 16.484 	 17.868 
Vooruitbetaalde leges 	 185 	 409 
Overige vorderingen 	 451 	 301 

17.120 	 18.578 

Liquide middelen 
ING-bank 
	

27.772 	 28.554 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Passief 
2016 	 2015 

Reserves en fondsen 

ContinuIteitsreserve  

Saldo per 31 december 
	

30.000 	 30.000 

De omvang van de continuIteitsreserve is gebaseerd op de jaarlijkse kosten van de stichting verhoogd 

met een opslag en aangevuld met een buffer voor kosten die zich op incidentele basis zouden kunnen 

voordoen met betrekking tot de inzameling. 

Overige reserve 

Saldo per 1 januari 
	

2.036 
	

3.352 

Bestemming resultaat 	 -698 	 -1.316 

Saldo per 31 december 
	

1.338 	 2.036 

De overige reserve betreft een algemene reserve welke vrij besteedbaar is en zal worden aangewend 

voor de doelstelling van de stichting. 

Kortlopende schulden 

Belastingen en sociale premies 

Omzetbelasting 
	

1.424 	 3.029 

Overige schulden en overlopende passiva  

Toegezegde giften Diabetes Fonds 	 10.000 	 10.000 

Accountantskosten 	 1.500 	 1.500 

Overige schulden 	 630 	 567 

12.130 	 12.067 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
In 1995 is met Climpex B.V. een overeenkomst aangegaan, ingaande 1 januari 1995 voor het inzamelen, 
opslaan en verkopen van goederen ten behoeve van de Stichting. Deze overeenkomst is aangegaan 
voor de duur 5 jaar. Deze overeenkomst is met 5 jaar verlengd en kan tegen het einde van het jaar 2005 
met een opzegtermijn van tenminste een jaar worden opgezegd. Daarna wordt de overeenkomst telkens 
met een jaar verlengd met een opzegtermijn van tenminste een jaar. Het aan de Stichting af to dragen 
bedrag per kilogram verkochte en betaalde kleding wordt jaarlijks in onderling overleg vastgesteld. Voor 
2016 draagt Climpex B.V. 0,10 per kilogram af, mits dit haalbaar is (2015: 0,10 per kilogram). Het 
restant van de verkoopopbrengst komt toe aan Climpex B.V. voor de door haar verleende diensten. 
Indien de kosten van de inzamelingen hoger zijn dan de opbrengsten wordt er geen vergoeding 
uitgekeerd. De afdracht voor 2016 bedraagt E 0,10 per kilogram. 
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Stichting Kledingophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
(bedragen in euro's) 

	

Uitkomsten 	Begroting 	Uitkomsten 

	

2016 	2016 	2015 

Baten 

Baten uit eigen fondsenwerving 
Opbrengst ingezamelde gebruikte kleding 	 14.957 
Overige baten kledinginzameling 	 74 

15.031 

	

19.000 	14.929 

	

19.000 	14.929 

De baten uit eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot doordat minder kleding is ingezameld en 
containers later zijn geplaatst dan waar bij de begroting is vanuit gegaan. De stichting ontvangt een 
bedrag per kilogram als vergoeding van de inzamelaar voor de huis-aan-huis inzamelingen en een 
vergoeding van de inzamelaar per geplaatste kledingcontainer. De kostprijs omzet is derhalve nihil. Er 
zijn gedurende het boekjaar geen kortingen verstrekt. De brutowinst is gelijk aan de baten. 

Rentebaten en baten uit beleggingen 
Rentebaten 	 61 

	
126 

Rente-/ bankkosten 	 -99 

61 	 27 

Lasten 

Besteding aan doelstelling 
Het bestedingspercentage baten (lasten besteed aan doelstelling gedeeld door som der baten) bedraagt 
66,52% (2015: 66,86%). 
Het bestedingspercentage lasten (lasten besteed aan doelstelling gedeeld door som der lasten) bedraagt 
61,08% (2015: 61,46%). 
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Lasten 	 Doelstelling 	Kosten eigen 	Beheer en Totaal Begroot Totaal 
Diabetes fondsenwerving administratie 2016 	 2015 

Fonds 
Afdrachten 
Publiciteit en communicatie 
Huisvestingskosten 
Kantoor- en algemene kosten 
Afschrijving en rente 

10.000 	 10.000 	- 10.000 

	

1.296 	 - 	1.296 	1.100 	2.142 

	

420 	840 	1.260 	1.260 	1.260 

	

211 	3.023 	3.234 2.800 2.870 

Totaal 	 10.000 	1.927 	3.863 15.790 5.160 16.272 

De baten uit eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. De stichting ontvangt een bedrag per kilogram 
als vergoeding van de inzamelaar voor de huis-aan-huisinzamelingen en een vergoeding van de 
inzamelaar per geplaatste kledingcontainer. De kostprijs omzet is derhalve nihil. Er zijn gedurende het 
boekjaar geen kortingen verstrekt. De brutomarge is gelijk aan de baten uit eigen fondsenwerving. 

	

Uitkomsten 	Begroting 	Uitkomsten 

	

2016 	2016 	2015 

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving  
Huur administratieruimte 	 420 	 420 	 420 
Leges 	 369 	 - 	1.232 
Centraal Bureau Fondsenwerving 	 380 	 300 	 370 
Telefoonkosten 	 372 	 500 	 380 
Diverse verzekeringen 	 116 	 100 	 116 
Kantoorkosten 	 95 	 200 	 54 
Abonnementen 	 100 
Postzegels 	 175 	 - 	 160 
Afschrijving op vaste activa 	 100 
Diverse kosten 	 300 

1.927 
	

1.920 	2.732 

De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving bedraagt 12,88% 
(2015: 18,30%). 
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Uitkomsten 	Begroting 	Uitkomsten 

	

2016 	2016 	 2015 

Beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie  
Bestuurskosten 	 1.445 	1.000 	1.200 
Huur 	 840 	 840 	 840 
Accountantskosten 	 1.500 	1.500 	1.500 
Bankkosten 	 78 	 - 

3.863 
	

3.340 	3.540 

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Door het bestuur kunnen declaraties op basis van onkosten 
worden ingediend. De opgenomen bestuurskosten hebben betrekking op gemaakte kilometers. 

De verdeling van de huurkosten tussen kosten eigen werving (33,33%) en kosten van beheer en 
administratie (66,67%) betreft een beste inschatting van het bestuur gebaseerd op de verrichte 
werkzaamheden. In de vergelijkende cijfers is dezelfde verdeling gehanteerd. 
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Overige toelichtingen 

Voorstel resultaatbestemming 
Het saldo 2016 zal worden onttrokken aan het stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds in de 
jaarrekening verwerkt. 

Ondertekening jaarrekening voor akkoord 

P.M.M. Domburg 	 J.L.J. Moerland 

H. van Doorn 	 Mevr. G. van Eck — van Herk 

Mevr. A.M.E. Lammers — den Os 
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Bijlagen (geen deel uitmakend van het financieel versiag) 

Begroting 2017 
Schema van rooster van aftreden 
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BEGROTING 2017 

Baten 
70.000 kg textiel 
	

52.500 
200 containers a € 50 
	

10.000 
Inzamelings-, opslag- en transportkosten 	 50.000 

Nettobaten textielinzameling 	 12.500 

Lasten 
- Huur administratieruimte 	 420 
- Leges 	 300 
- Centraal Bureau Fondsenwerving 	 380 
- Telefoon kosten 	 400 
- Diverse verzekeringen 	 100 
- Kantoorkosten 	 100 
- Porti 	 200 
- Diverse kosten 	 100 

Kosten eigen fondswerving 	 2.000 

- Huur administratieruimte 	 840 
- Beheer en administratiekosten 	 1.000 
- Accountantskosten 	 1.500 

Kosten van beheer en administratie 	 3.340 

Voordelig saldo 	 7.160 
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SCHEMA VAN ROOSTER VAN AFTREDEN 
Schema van rooster van aftreden 

Op grond van artikel 4 lid 5 van de statuten 

Datum van 	 Datum van 
Bestuurslid: 	 benoeming: 	Functie: 	herbenoeming: 	Functie: 	Zittingsperiode tot: 

P.M.M. Domburg 	 5-dec-1991 	Voorzitter 	31-dec-2015 	Voorzitter 	31-dec-2018 

J.L.J. Moerland 	 1-okt-2003 	Vice-voorzitter 	31-dec-2015 	 31-dec-2018 

H. van Doorn 	 21-jul-2016 	Secretaris-penningmeester 	 21-jul-2019 

Mevr. G. van Eck-van Herk 	 1-dec-1992 	Lid 	 31-dec-2015 	Lid 	31-dec-2018 

Mevr. A.M.E. Lammers-den Os 	1-feb-2002 	Lid 	 1-feb-2017 	 1-feb-2020 
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