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Balans per 31 december 2019 

(na resultaatbestemming) 

 

 

 

 

€ € € €

Vaste activa

Roerende zaken 500.000          500.000          

Lening 20.000            -                       

Vlottende activa

Overige vorderingen 10.000            -                       

Liquide middelen 65.176            102.014          

75.176            102.014          

595.176          602.014          

Eigen vermogen

Algemene reserve 595.176          502.014          

Langlopende schulden

Lening -                       100.000          

595.176          602.014          

31-12-2019 31-12-2018
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Staat van baten en lasten over 2019 

 

 

€ € €

2019 2018 Budget 2020

Baten

Donaties, giften en schenkingen 180.000              170.000              180.000              

Totaal beschikbaar 180.000              170.000              180.000              

Lasten

Family Farming 59.500                28.441                40.000                

Onderwijs 48.500                26.783                40.000                

Kunst en Cultuur 35.000                40.988                40.000                

Biodiversiteit in water 20.000                34.000                40.000                

Noodhulp 20.000                15.500                20.000                

Publieksprijs 3.000                  3.670                  6.000                  

Uitvoeringskosten 838                      2.163                  4.000                  

186.838              151.545              190.000              

Over / te kort -6.838                 18.455                -10.000              

 

 

 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 

 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62049518 en heeft de 

statutaire zetel in Groesbeek . Het RSIN nummer is 854617176. 

 

Doelstelling 

Stichting Vivace heeft ten doel het algemeen belang te dienen door: 

Het ontwikkelen en/of ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de 

bevordering van de zelfredzaamheid van mensen in het algemeen en ondernemers in het bijzonder, 

alsook op andere terreinen zoals kunst en cultuur, sport, natuur, landbouw en voedselvoorziening, 

gezondheid, nood- en ontwikkelingshulp, politiek, mensenrechten, onderwijs en het welzijn van 

minderjarige kinderen; 
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Het ondersteunen van orkesten, koren en musici alsmede het verkrijgen en houden van 

muziekinstrumenten, teneinde die muziekinstrumenten ter beschikking te stellen aan orkesten, 

koren en musici. 

 

Presentatie 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn eigen gekozen grondslagen gehanteerd 

Het doel van deze jaarrekening is om inzicht te geven in de kosten van Stichting Vivace en de 

besteding van de gelden. 

 

Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast, teneinde een goede vergelijking tussen het 

huidige en afgelopen boekjaar te kunnen maken. 

 

Grondslagen voor de balanswaardering 

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

De bedragen zijn opgenomen tegen nominale bedragen. 

 

Bestedingen vinden plaats op basis van bestuursbesluiten. Bestedingen worden verdeeld naar zes 

categorieën. 

 

De uitvoeringskosten zijn kosten die niet direct betrekking hebben op in de statuten opgenomen 

doelstellingen, maar betreffen kosten voor algemene zaken die het bestuur nodig acht voor de 

uitvoering van haar taken. 

 

Begroting 2020 

Op basis van de feiten en plannen, die tijdens het opstellen van de jaarrekening bekend waren, is de 

begroting 2020 opgesteld. 

 

 

 


