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Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA)
T.a.v. het bestuur
p/a Odijkseweg 43
3994 AS Houten

Referentie:

Betreft:

AvdD/2204/19/AvdD

Bilthoven,

5 februari 2020

Jaarrekening 2019

Geacht bestuur,
Hierbij doen wij u ons rapport bij de jaarrekening 2019 van uw stichting toekomen.
I

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij, op basis van de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening
van uw stichting over het boekjaar 2019 samengesteld. Onze werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Op grond van de wettelijke bepalingen blijft de stichting zelf verantwoordelijk voor de
opstelling van de jaarrekening.

II

ALGEMEEN

2.1 Oprichting
Op 21 april 2010 is de Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA)
opgericht.
De onderneming wordt geleid door het bestuur.
2.2 Bedrijfsactiviteiten
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling van de Utrechtse
stadsregio met behoud van natuur en landschap. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
A. Onderzoek te doen naar:
1. Duurzame (ruimtelijke) ontwikkeling en mobiliteit in de Utrechtse stadregio;
2. De gevolgen voor de leefomgeving van de keuzes op het gebied van mobiliteit
(landschap, ruimtegebruik, geluid, luchtvervuiling, klimaat, enzovoorts);
3. De betrokkenheid van de bevolking bij mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling;
B. Samenwerking met Universiteit en Hogeschool in Utrecht om studenten en docenten te
laten participeren in dit onderzoek, en samenwerking met andere relevante
maatschappelijke organisaties;
C. Communicatie over dit onderzoek met alle mogelijke wettelijke middelen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

-22.3 Bestuursleden
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit:
- Bestuurder A: van Angelen, Cornelis Martinus Maria
- Bestuurder B: van den Dikkenberg, Alwin Harald
- Bestuurder C: Slijkhuis, Bernard Hendrikus
2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben na afloop van het boekjaar geen gebeurtenissen plaatsgevonden met belangrijke
financiële gevolgen, welke een invloed zouden kunnen hebben op het beeld wat in de
jaarrekening wordt geschetst.

-3III

RESULTAAT EN FINANCIËLE POSITIE
Het exploitatietekort over 2019 bedraagt € 2.010. Het tekort wordt afgeboekt van de reserves
gevormd in het Stichtingskapitaal.

3.1

Financiële positie per 31 december 2019
€
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Bedrag waarmede de vlottende activa
de kortlopende schulden overtreffen
Stichtingskapitaal

Tot nadere toelichting vindt u mij immer bereid.
Hoogachtend,

A.H. van den Dikkenberg
Penningmeester SOESA

€

729
__________
729
__________
729
__________
729
==========
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4.1 WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN
Toegepaste grondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen zijn gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijke
voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan
deze ter vrije beschikking.

Schulden
De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde ontvangsten van
schenkingen etc. en anderzijds de gedane schenkingen, de kosten en andere lasten over het jaar. De
winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds
zodra zij voorzienbaar zijn.

Overige kosten
De overige op de Winst- en verliesrekening drukkende kosten zijn berekend op basis van historische
kostprijs en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (2018)

AKTIEF

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

-

1.787

729

12.770

__________
729

__________
14.557

729

2.392

-

17.165

__________
729

__________
14.557

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen

==========

==========

PASSIEF

Stichtingskapitaal

Kortlopende schulden
Overige schulden

==========

==========
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4.3 EXPLOITATIEREKENING 2019 (2018)

2019
€
Omzet/opbrengsten
Ontvangen schenkingen/donaties
Ontvangen subsidies
Kosten onderzoeken
Kosten voorlichting/meetings

Kosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Exploitatieresultaat

Uitkomst der financiële
baten en lasten
Exploitatieresultaat 2019 (2018)

€

987
987

12.760
1.299
14.059

511

12.487
-

476

1.572
-------

2.327
-

Som der kosten

Financiële baten minus lasten
Overige rentebaten en –lasten

2018
€

671
2.327

671

- 1.851

901

159

- 124

159
- 2.010

=========

- 124
- 777

=========
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4.4 TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2019
€
Overige vorderingen
Gem. Utrecht, subsidie
Luchtwachters, donatie
Bijdrage verbreding VvA

__________
-

637
150
1.000
__________
787

729
__________
729

9.538
3.232
__________
12.770

2.392
347
- 2.010
__________
729

3.169
777
__________
2.392

__________
-

11.165
1.000
__________
12.165

==========

Liquide middelen
Dit betreft saldi per 31 december te weten:
- Triodosbank, rekening-courant
- Triodosbank, internetspaarrekening

==========

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Bij: overschot afrekening onderzoek 2018
Bij: exploitatieresultaat boekjaar
Stand per 31 december

Schulden
Nog te betalen onderzoekskosten
St. Kerngroep Ring Utrecht, bijdrage zaalhuur etc.

31-12-2018
€

==========

==========

==========

==========

==========

==========
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4.5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
2019
Kantoorkosten
Drukwerk
Automatiseringskosten
Contributies, abonnementen en bijdragen

2018
€

€

1.971
356
__________
2.327

462
209
__________
671

__________
-

__________
-

==========

Algemene kosten
Overige algemene kosten

==========

==========

==========

