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1.  BESTUURSVERSLAG



1.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

Wijzigingen in (statutaire) doelstellingen

De stichting heeft nauwelijks vrij besteedbaar vermogen. Dit ontstaat aan het einde van het jaar door het 

positief of negatief resultaat. Over de jaren heen wordt gestreefd naar een nul resultaat. 

Vrij besteedbaar vermogen 

Rob van Dalen heeft bij zijn aantreden reeds aangekondigd dat zijn deelname aan het bestuur van tijdelijke 

aard zou zijn. Nu het goed gaat met de stichting sinds het aantreden van het nieuwe bestuur en we niet meer 

van een overgangssituatie spreken, heeft Rob van Dalen het een geschikt moment geacht met een gerust hart 

het bestuur te verlaten. We hopen zo snel als deze corona tijd het toe laat, een nieuw bestuurslid te mogen 

begroeten.  

Samenstelling bestuur vanaf 18 september 2018:

- Voorzitter Robert van Dalen 

- Secretaris Boudewijn van den Broek 

- Penningmeester Albert van Beek 

Samenstelling bestuur vanaf  27 april 2020:

- Secretaris Boudewijn van den Broek 

- Penningmeester Albert van Beek 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het lezen en verspreiden van literatuur in ziekenhuizen voor 

jongeren en volwassenen, die voor langere tijd in het ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeginrichting en 

verzorgingstehuis moeten verblijven en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn.

Door verschillende subsidies binnen te halen, verwezenlijken we ons beleid. Dit kan door langlopende 

overeenkomsten of door middel van deelfinanciering. Daarnaast zijn we langlopende overeenkomsten 

aangegaan met de gemeente Den Haag in het kader van het Actieprogramma Informele Zorg, Oranje Fonds in 

het kader van Samen Ouder, VSB-Fonds Project Voorlezen aan Ouderen.

Door middel van overeenkomsten c.q. contracten, zijn wij in staat in ziekenhuizen en buurtcentra onze 

activiteiten uit te voeren. 

Wij zijn een stichting zonder winst oogmerk, dus streven ernaar om elk jaar een nul resultaat te behalen. 

Doordat de projecten niet netjes van 1/1 tot 31/12 lopen, kan er aan het eind van het jaar een resultaat 

ontstaan, positief of negatief, wat echter het jaar daarna weer naar nul zal lopen.       We voeren een project 

(administratief) gerichte boekhouding. 

Resultaten boekjaar

In het boekjaar zijn de statuten ongewijzigd. 
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1.1  Bestuursverslag

Den Haag, 2 juni 2020

Het bestuur:

Boudewijn van den Broek Albert van Beek

Secretaris Penningmeester

Bij het samenstellen van dit jaarverslag/jaarrekening zitten we al in 2020, waar we te maken hebben met de 

ingrijpende gevolgen van het coronavirus. Deze situatie brengt onzekerheden met zich mee en doet een beroep 

op onze flexibiliteit, creativiteit en inventiviteit. In samenspraak met onze subsidiegevers en fondsen die ons 

steunen hebben velen al een budget-neutrale verlenging gegeven voor onze projecten. We proberen op dit 

moment zo inventief als mogelijk om te gaan met de situatie, met als uitgangspunt om onze doelgroepen te 

blijven bedienen met behoud van kwaliteit, persoonlijke aandacht en originaliteit. Daarin houden we rekening 

met de beperkingen en mogelijkheden van iedere doelgroep qua technische middelen, kennis en 

bereikbaarheid. Zo zijn we op dit moment elke dinsdag woensdag donderdag en vrijdag, sinds 25 maart, Live 

op Facebook te zien met onze acteurs die voorleessessies geven voor volwassen, voor kinderen en voor 

ouderen. 

Deze live voorleessessies met muziek zijn terug te zien op onze website.

Voor de Speelgasten onderzoeken we of we in de zorginstellingen in plaats van de huiskamervoorstellingen 

eventueel gangvoorstellingen kunnen geven, als er weer minimaal bezoek mogelijk is. Verder onderzoeken we 

hoe we ook andere digitale middelen kunnen inzetten in dit corona-tijdperk, maar die ook hun toegevoegde 

waarde behouden als we ons werk weer op normale wijze kunnen uitvoeren.

Verdere professionalisering van de back office. Daarnaast verdere uitwerking in implementatie van Verborgen 

Schatten en Vrijwilligerspool in Den Haag, uitbreiding naar Amsterdam en Rotterdam.

Verdere uitrol “wekelijks voorlezen in ziekenhuizen en zorgcentra”.  De “eenmalig optredens” in zorginstellingen 

speciaal gericht op de zeer kwetsbare ouderen,  onder de naam De Speelgasten en het Corona-proof maken 

van onze projecten.

Bestuurlijke voornemens en in het nieuwe jaar genomen besluiten

De totale begrote kosten over 2020 bedragen: € 413.815

De dekking uit subsidie is begroot: € 418.500

Voor de details van de begroting wordt verwezen naar de bijlage. 

Begroting 2020
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2.  JAARREKENING



2.1  Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen 8.521 11.755

8.521 11.755

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 1.330 1.330

1.330 1.330

Vlottende activa

Vorderingen 

Subsidievorderingen 79.135 69.206

Overlopende activa 2.426 1.117

81.561 70.323

Liquide middelen 35.269 140.848

Totaal activazijde 126.681 224.256

Den Haag, 

Stichting BedtimeStories

31 december 2019 31 december 2018
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2.1  Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 35.774 26.929

35.774       26.929       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 9.863 49.039

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.051 10.699

Subsidieverplichtingen 40.758 73.130

Overige schulden 769 1.360

Overlopende passiva 38.466 63.099

90.907 197.327

Totaal passivazijde 126.681 224.256

Den Haag, 

Stichting BedtimeStories

31 december 2019 31 december 2018
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2.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Subsidiebaten en baten uit fondsenwerving 271.497 406.993

Giften 5.215 7.233

Baten 276.712 414.226

Voorlezen ziekenhuizen 36.503 33.474

Verborgen Schatten 97.485 97.154

Uitvoeringen 6.496 94.514

Activiteitenlasten 140.484 225.142

Bruto exploitatieresultaat 136.228 189.084

Personeelskosten 103.406 112.211

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.234 4.415

Huisvestingskosten 11.208 15.915

Verkoopkosten 2.685 2.420

Kantoorkosten 13.719 339

Algemene kosten 289 29.421

Beheerslasten 134.541 164.721

Exploitatieresultaat 1.687 24.363

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14 13

Rentelasten en soortgelijke kosten -625 -502

Som der financiële baten en lasten -611 -489

Bijzondere baten 7.768 -

Som der bijzondere baten en lasten 7.768 -

Resultaat 8.844 23.874

Resultaat 8.844 23.874

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 8.845 23.874

8.845 23.874

Den Haag, 

Stichting BedtimeStories
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

jaarverslaggeving. 

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.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

de 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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de stichting is opgericht.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s 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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Stichting BedtimeStories, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 56118139.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regelgeving in het kader van de Algemene 

Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Den Haag en de door de dienst OCW gegeven richtlijnen voor het 

opstellen van de jaarrekening 2019.

De stichting is vanaf 27 september 2012 aangemerkt als ANBI.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 - 9 -



2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Subsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst- en verliesrekening. Voor het enige personeelslid, de directeur, is geen pensioenregeling getroffen.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Rentebaten en 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. 

In afwijking van de ASV worden beschikte subsidies toegerekend aan het boekjaar waarin de subsidie is 

ontvangen en het jaar jaar ten waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen. 

Vanuit voorzichtigheid worden afrekeningen van subsidievoorschotten ten gunste van de winst- en 

verliesrekening gebracht op het moment dat deze wordt gerealiseerd.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 

zij zijn gerealiseerd.

Ontvangen subsidie ten behoeve van nog niet afgeronde projecten worden als vooruitontvangen verantwoord.

Uitgaande subsidie afrekeningen worden opgenomen onder de niet uit de bealans blijkende rechten.

Aan projecten worden, indiend de subsidiebeschikking dit toelaat, kosten toegerekend inclusief 

personeelskosten vermeerderd met een opslag voor overheadskosten tot het maximum van het gesubsidieerde 

bedrag.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Vervoer-

middelen

Totaal 2019 Totaal 2018

€ € €

Aanschafwaarde 16.170 16.170 16.170

Cumulatieve afschrijvingen -4.415 -4.415 -

Boekwaarde per 1 januari 11.755 11.755 16.170

Afschrijvingen -3.234 -3.234 -4.415

Mutaties 2019 -3.234 -3.234 -4.415

Aanschafwaarde 16.170 16.170 16.170

Cumulatieve afschrijvingen -7.649 -7.649 -4.415

Boekwaarde per 31 december 8.521 8.521 11.755

Vervoermiddelen 20 - 33,3 %

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen

Waarborgsom 1.330 1.330

Afschrijvingspercentages:
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2.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Subsidievorderingen

Subsidievordering Gemeente Den Haag 31.286 24.136

Subsidievordering Oranje Fonds 13.749 8.750

Subsidievordering overige fondsen 34.100 36.320

79.135 69.206

2019 2018

€ €

Subsidievordering Gemeente Den Haag

Stand per 1 januari 24.136 -

Mutaties boekjaar 7.150 24.136

Stand per 31 december 31.286 24.136

Gemeente Den Haag 10% ABBA/VL/6613 2.264

Gemeente Den Haag 10% ABBA/VL/11395 1.571

Gemeente Den Haag 10% ABBA/VL/11396 1.551

Gemeente Den Haag 10% ABBA/VL/10838 4.750

Gemeente Den Haag 10% ABBA/VL/11343 11.000

Gemeente Den Haag 10% ABBA/VL/15801 3.000

Gemeente Den Haag 10% ABBA/VL/19489 7.150

31.286

Subsidievordering Oranje Fonds

Stand per 1 januari 8.750 -

Mutaties boekjaar 4.999 8.750

Stand per 31 december 13.749 8.750

De vordering op de Gemeente Den Haag bestaat per 31-12-2019 uit de volgende vorderingen:

Voor wat betreft de subsidievordering op Gemeente Den Haag, voortvloeiend uit de beschikking bekend onder 

ABBA/VL/11343, is Stichting Bedtimestories op het moment van opmaak van deze jaarrekening in discussie 

over de afrekening met de Gemeente Den Haag.
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2.4  Toelichting op de balans

2019 2018

€ €

Subsidievordering overige fondsen

Stand per 1 januari 36.320 -

Mutaties boekjaar -2.220 36.320

Stand per 31 december 34.100 36.320

Elise Mathilde Fonds 6.000 

Vumc Fonds 5.000 

Fonds Stad Rotterdam 4.000 

Stichting Theia 3.100 

Fonds Sluyterman 3.000 

Hofje Codde en Van Beresteyn 3.000 

Voorzorg Utrecht 2.500 

Diverse fondsen 7.500 

34.100 

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 1.222 1.117

Overlopende activa 1.204 -

2.426 1.117

Liquide middelen

Rekening courant bank 9.755 3.348

Spaarrekening bank 25.514 137.500

35.269 140.848

De diverse fondsen betreffen een viertal fondsen met een vordering van ieder minder dan € 2.500.

De vordering op overige fondsen bestaat per 31-12-2019 uit de volgende vorderingen:
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 26.929 3.055

Bestemming resultaat boekjaar 8.845 23.874

Stand per 31 december 35.774 26.929

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 9.863 49.039

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.051 10.699

Subsidieverplichtingen

Subsidieverplichting 40.758 73.130

Subsidieverplichting

Gemeente Den Haag 7.865 20.665

Oranje Fonds 3.300 9.050

Stichting VSB Fonds 8.333 8.425

Stichting Het Diakonessenhuis 5.500 -

Diverse fondsen 15.760 34.990

Stand per 31 december 40.758 73.130

De subisdieverplichting van diverse fondsen per 31 december 2019 betreffen een twintigtal  fondsen met een 

verplichting van maximaal € 3.000 per fonds.
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2.4  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige schulden

Overige schuld 769 1.360

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 8.500 -

Overlopende passiva 29.966 63.099

38.466 63.099

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd voor de huur van haar kantoor op de 

Carnegielaan 4 - 14  te Den Haag.

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een parkeerplaats op de locatie Carnegielaan 4 

- 14 te Den Haag. De huurverplichting is voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van één 

kalendermaand.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Subsidiebaten en baten uit fondsenwerving

Subsidiebaten Voorlezen ziekenhuizen 96.682 406.993

Subsidiebaten Verborgen Schatten 169.290 -

Subsidiebaten Uitvoeringen 5.525 -

271.497 406.993

Bedrag 2019 2020

€ € € 

Subsidiebaten Voorlezen ziekenhuizen

VSB 1 (2018 - DIAK) 12.500 1.500 - 

VSB 2 (2018 - VUMC) 12.500 1.300 - 

VSB 3 (2018 - ERGE) 12.500 5.625 - 

Stichting Zonnige Jeugd (2018 - JKZ) 5.000 2.500 - 

Stichting Het Diakonessenhuis 12.500 7.000 5.500 

VSB Fonds (2019 - LUMC) 25.000 6.250 6.250 

VSB Fonds (2019 - RDG) 10.417 2.083 

Dr. C.J. Vailant Fonds (2019 - VUMC) 6.000 5.000 1.000 

Vumc Fonds (2019 - VUMC) 5.000 4.167 833 

Overige fondsen 65.090 52.923 12.167 

156.090 96.682 27.833 

Subsidiebaten Verborgen Schatten

Gemeente Den Haag ABBA/VL/6613 (2017 - VS1819) 12.264 1.840 - 

Gemeente Den Haag ABBA/VL/11396 (2017 - VRIJ) 15.510 2.325 - 

Gemeente Den Haag ABBA/VL/11343 (2018 - VS1819) 110.000 16.500 - 

Oranje Fonds (75% 2018 - VS1819) 25.000 9.050 - 

Fonds 1818 (2018 - VRIJ) 8.000 1.200 - 

Sluyterman van Loo (2018 - VS1819) 10.000 10.000 - 

RCOAK (2018 - VS1819) 10.000 10.000 - 

Gemeente Den Haag ABBA/VL/19489 (2019 - VS1920) 71.500 63.635 7.865 

Oranje Fonds (2019 - VS1819) 30.000 26.700 3.300 

Fonds 1818 (2019 - VRIJ) 8.000 7.120 880 

Overige fondsen 21.800 20.920 880 

322.074 169.290 12.925 

Subsidiebaten Uitvoeringen

Fund Beyeren Schagen (2019 - SPEG) 5.000 5.000 - 

Overige fondsen 525 525 - 

5.525 5.525 - 
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Giften

Giften 5.215 7.233

Activiteitenlasten Voorlezen ziekenhuizen

Productie, training en uitvoering - 30.949

Overige kosten Voorlezen ziekenhuizen 36.503 2.525

36.503 33.474

Activiteitenlasten Verborgen Schatten

Productie, training en uitvoering 55.279 27.980

Projectorganisatie 22.264 -

Overige kosten Verborgen Schatten 10.166 28.149

Vrijwilligers 9.776 41.025

97.485 97.154

Activiteitenlasten Uitvoeringen

Productie, training en uitvoering 2.488 -

Projectorganisatie 3.563 -

Overige uitvoeringskosten 445 -

Promotie materiaal - 345

Voorleeskoffers - 5.300

FF D'R UIT - 88.869

6.496 94.514

Personeelskosten

Personele beheerslasten 103.406 112.211

Personele beheerslasten

Directeur 20.638 32.304

Administratieve kracht 16.207 7.683

Fondsenwerving 55.566 14.199

Artistiek leider - 37.856

Chauffeur - 2.860

Belastingen 10.995 17.309

103.406 112.211

De bezoldiging bestuurders over 2019 bedroeg net als het voorgaand jaar nihil.

Bezoldiging bestuurders:

De personeelskosten van fondsenwerving betreffen activiteiten gericht op de werving van subsidies/fondsen 

voor het lopende en het komende boekjaar. Omdat op het moment van fondsenwerving de uitkomsten niet 

vaststaan, worden deze kosten op grond van het voorzichtigheidsbeginsel volledig in het lopende kalenderjaar 

verantwoord.

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 0,6 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In 

het jaar 2018 was dit eveneens 0,6 werknemer.

Gemiddeld aantal werknemers:
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Vervoermiddelen 3.234 4.415

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 9.442 3.779

Overige huisvestingskosten 1.766 12.136

11.208 15.915

Verkoopkosten

Overige verkoopkosten 2.685 2.420

2.685 2.420

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 3.167 -

Administratiekosten 5.215 -

Kosten automatisering 3.878 -

Overige kantoorkosten 1.459 339

13.719 339

Algemene kosten

Accountantskosten 13.920 15.852

Verschillen oude jaren -14.104 12.500

Overige algemene kosten 473 1.069

289 29.421

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 14 13

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 625 502

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Bijzondere bate 1 7.768 -

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen bijzonderheden.
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