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Bestuursverslag

Algemene informatie

Vooru ligt het bestuursverslag 2020 van de stichting Evenementen Liliane Fonds waarin wordt
teruggeblikt op 2020.

In 2020 vond er een bestuurswissel plaats. Per 1 december 2020 bestaat het bestuur van de
stichting Evenementen Liliane Fonds uit de volgende personen:
Mevrouw M.A. Smit - voorzitter
Mevrouw P.J. Briquet - secretaris
Mevrouw M A. van Eekeren-Verhoeven - penningmeester

Het nieuwe bestuur spreekt haar hartelijke dank uit voor de heer J.J.G.M Sanders, mevrouw
E.F. Schulte en de heer J.R. Hofstra voor de betrokkenheid bij de Stichting Evenementen
Liliane Fonds en de gedane werkzaamheden en in de afgelopen jaren.

De activiteiten

De activiteiten van de stichting Evenementen Liliane Fonds bestond in 2020 uit de uitgave van
een publicatie ‘Aisha geeft nooit op!’. Een Gouden Boekje voor kinderen vanaf 4 jaar. Het
boekje is geschreven door de bekende kinderboekenschrijfster Vivian Hollander en
geïllustreerd door Emanuel Wiemans. Acteur Fedja van Huêt sprak de luisterversie in. Met de
(online) verkoop van het boekje kwamen nieuwe mensen in contact met het Liliane Fonds en
haar missie en konden bestaande donateurs een mooi kinderboekje ontvangen over een kind
dat werd geholpen door het Liliane Fonds. De opbrengsten van de verkoop van het boekje
kwamen via het Liliane Fonds ten behoeve van kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden.

De doelstelling

De stichting Evenementen Liliane Fonds stelt zich ten doel geld in te zamelen voor de
doelstelling van het Liliane Fonds. Om dit doel te verwezenlijken ontplooit de stichting
activiteiten, zoals het ontwikkelen van producten of het organiseren van evenementen ten
behoeve van het Liliane Fonds.

Financiële informatie

De vermogenspositie van de stichting is in het boekjaar 2020 toegenomen met € 843,- naar
een eigen vermogen van € 45.478 —.
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Mevrouw M.A. Smit Mevrouw P.J. Briquet Mevrouw M.A. van Eekeren-
Voorzitter Secretaris Verhoeven

Penningmeester
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Hertogenbosch

Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handels- 1
goederen 14.235 -

Vorderingen
Handelsdebiteuren 2 10.040 -
Overige vorderingen en 3
overlopendeactiva 1.668 -

11.708 -

Liquide middelen 4 28.938 46.594

54.881 46.594
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31 december 2020

Hertogenbosch

31 december 2019
 

 

€ € € €

Passiva
Stichtingsvermogen 5
Bestemmingsreserves 6 45.478 44.635

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en han-
delskredieten 7.904 -
Belastingen en premies sociale 7
verzekeringen - 459
Overige schulden en overlopende 8
passiva 1.499 1.500

9.403 1.959

54.881 46.594
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Hertogenbosch

Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019
€ € € €

Nettobaten 9 9.211 8.500
Inkoopwaarde van de baten 10 (5.974) -

Brutowinst 3.237 8.500
Lasten

Overige lasten 11 2.394 2.281

Netto resultaat 843 6.219

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve 843 6.219
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Evenementen Liliane Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op Havensingel 26,
5211 TX te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
17264176.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Evenementen Liliane Fonds bestaan voornamelijk uit het
organiseren van specifiek veelal grotere evenementen ten behoeve van het Liliane Fonds.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Evenementen Liliane Fonds zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en 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.

Door de uitbraak van het COVID-19 virus begin 2020 zijn daarnaast door de Nederlandse
overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. Deze
gevolgen hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor het Nederlandse
bedrijfsleven en daarmee de liquiditeit van Stichting Evenementen Liliane Fonds. Echter
gezien de geringe activiteiten zijn de gevolgen voor Stichting Evenementen Liliane Fonds nihil.
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Grondslagen

Liquide middelen

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

Kortlopende schulden wordenbij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reéle waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, ziinde het ontvangen bedrag rekening houdend metagio of disagio en onderaftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van hetresultaat

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
verantwoordin het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

De baten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van
kortingen en dergelijke en van over de baten geheven belastingen.
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Hertogenbosch

Toelichting op de balans

Activa

Vlottende activa
Voorraden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1 Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoederen 14.235 -

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2 Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 10.040 -

31-12-2020 31-12-2019
€ €

3 Overige vorderingen en overlopendeactiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.668 -

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.668 -

31-12-2020 31-12-2019
€ €

4 Liquide middelen

Rabobank 28.938 46.594
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Passiva

5 Stichtingsvermogen

Stichting Evenementen Liliane Fonds, 's-
Hertogenbosch

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2020
Mutatie uit resultaatverdeling

Stand per 31 december 2020

6 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per 31 december

Kortlopende schulden

7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

8 Overige schulden en overlopende passiva

Reservering accountantskosten

Bestem-
mingsre-
serves

€
44.635

843

45.478

45.478 44.635
 

 

2020 2019
€ €

44.635 38.416
843 6.219
 

45.478 44.635
 

 

31-12-2020 31-12-2019
€ €

- 459
 

 

31-12-2020 31-12-2019
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Hertogenbosch

Toelichting op de staat van baten en lasten
2020 2019

€ €

9 Nettobaten

Baten boeken 9.211 -
Baten donaties - 4.686
Baten benefietdiner - 3.814

9.211 8.500

2020 2019
€ €

10 Inkoopwaarde van de baten

Inkoopwaarde baten boeken 5.974 -

2020 2019
€ €

Inkoopwaarde baten boeken

Inkoopwaarde baten 5.974 -

2020 2019
€ €

11 Overige lasten

Algemenekosten 2.394 2.281

2020 2019
€ €

Algemenekosten

Accountantskosten 1.522 1.408
Verzekeringen 534 534
Advieskosten 220 220
Bankkosten 118 119

2.394 2.281
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Stichting EvenementenLiliane Fonds

Mevrouw M.A. Smits Mevrouw P.J. Briquet Mevrouw van Eekeren-
Voorzitter Secretaris Verhoeven

Penningmeester
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