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ACCOUNTANTSVERSLAG 



Aan het bestuur van 
Stichting Soul Survivor Holland 
Landbouwlaan IB 
3844 KV Harderwijk 

Kenmerk Datum 

17526/RH/EvW/HvL 6 maart 2015 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin 
begrepen de balans met tellingen van € 21.756 en de staat van baten en lasten sluitende 
met een resultaat van € 300, samengesteld. 

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Soul Survivor Holland 
te Harderwijk bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en 
lasten over 2014 met de toelichting samengesteld. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het 
bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en 
de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij 
het bestuur van de stichting. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te 
voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende gedrags- en beroepsregels. 

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende richtlijn 650, bestonden 
onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en 
het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van 
de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door 
de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is 
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen 
verstrekken. 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met de richtlijn 650. 
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3 ALGEMEEN 

3.1 Doel 

1. De Stichting Soul Survivor Holland heeft ten doel: 
a. het financieel ondersteunen en samenwerken met kerken en christelijke, 

maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties; en 
b. het verwerven van fondsen voor organisaties, kerken en projecten die zich 

(onder andere) ten doel stellen jongeren te helpen in hun geestelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling op christelijke grondslag; en 

c. ondersteunen en stimuleren van personen, organisaties en bewegingen die zich 
bezig houden met bewustwording, training en uitzending van jonge mensen om 
situaties van armoede en sociale ongerechtigheid te veranderen; en 

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
De stichting beoogt met haar doel een algemeen belang te dienen en heeft 
geen winstoogmerk. 

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken conform het door haar bestuur op te 
stellen en te actualiseren beleidsplan. Het beleidsplan dient te voldoen aan de vereisten 
van de Belastingdienst voor de aanwijzing van de als stichting als algemeen nut beogende 
instelling. Thans dient in het beleidsplan ten minste vermeld te worden: 
- de werkzaamheden die de stichting verricht; 
- de manier waarop de stichting gelden wil werven; 
- het beheer van het vermogen van de stichting; 
- de besteding van het vermogen van de instelling. 

3.2 Bestuur 

Per balansdatum bestaat het bestuur van Soul Survivor Holland uit: 
- De heer L.C. Dekkers (voorzitter) 
- Mevrouw A J . van Bemmel-Lock (secretaris) 
- De heer R. Steensma (penningmeester) 

3.3 Oprichting stichting 

Bij notariële akte d.d. 31 augustus 2008 verleden voor notaris Mr. EJ. de Jonge te 
Harderwijk is opgericht de Stichting Soul Survivor Holland. De activiteiten worden met 
ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en 
risico van de Stichting Soul Survivor Holland. 
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4 RESULTAAT 

4.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2014 bedraagt € 300 tegenover € 6.639 over 2013. De resultaten over 
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

Realisatie 
2014 

Begroting 
2014 

Realisatie 
2013 

€ € € 

Baten 
Eigen fondswerving 
Overige baten 

88.693 92.340 97.319 
487 

Totaal baten 88.693 92.340 97.806 

Lasten 
Doelstelling: 
Besteed aan doelstelling 83.584 85.061 86.276 

Werving baten: 
Kosten eigen fondswerving 1.683 1.848 1.712 

Beheer en administratie: 
Kosten beheer en administratie 3.126 3.432 3.179 

Totaal Lasten 88.393 90.340 91.167 

Resultaat 300 2.000 6.639 
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5 FINANCIËLE P O S I T I E 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

31-12-2014 31-12-2013 

€ € 

Beschikbaar op lange termijn: 

Reserves en fondsen 8.924 8.624 

Waarvan vastgelegd op lange termijn: 
Materiële vaste activa 2.720 2.038 

Werkkapitaal 6.204 6.586 

Dit bedrag is als volgt aangewend: 

Vorderingen 2.512 3.661 
Liquide middelen 16.524 18.496 

19.036 22.157 

Af: kortlopende schulden 12.832 15.571 

Werkkapitaal 6.204 6.586 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
BROUWERS ACCOUNTANTS B.V. 

I.G. Holubek 
Accountant-administratieconsulent 
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BESTUURSVERSLAG STICHTING SOUL SURVIVOR HOLLAND 2014 

Inleiding 
Stichting Soul Survivor Holland is een jongerenorganisatie die ervan droomt een beweging 
van Gods Geest onder Nederlandse jongeren te zien. Als jongeren moeten wij de 
verantwoordelijkheid oppakken van onze generatie! 

Doelstelling van Stichting Soul Survivor Holland 
De doelstelling van Stichting Soul Survivor Holland is het helpen en begeleiden van 
jongeren in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling op christelijke grondslag. Dit 
doen wij door activiteiten te ontplooien gericht om jongeren aan te moedigen verder te 
zoeken naar Gods roeping in hun leven en naar wegen om daar invulling aan te geven, 
evenals om een plaats te creëren waar jongeren God persoonlijk kunnen ontmoeten. 

Daarnaast bouwen wij actief aan verschillende netwerken, te weten: 

• Soul Action, creëren van bewustwording van het belang van sociale gerechtigheid; 
• Soul Worship, trainen van jonge muzikanten en aanbiddingleiders; 
• Soulnet, opbouwen van een sterk netwerk van jeugdleiders; 
• Soul Ministry, een goed getraind Ministry team; 
o Soul Nights, maandelijkse bijeenkomsten voor jongeren; en 
• Mobiele teams, jonge lui/leiders die lokale jeugdgroepen inspireren, 

Belangrijk speerpunt voor Stichting Soul Survivor Holland is het verbeteren en versterken 
van onze banden met de jeugdleiders van (lokale) kerken en gemeenten, waarbij onze 
kernwaarden Aanbidding, Onderwijs en Ministry centraal staan. 

Organisatie 
Soul Survivor is internationaal actief in Engeland, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en 
Nederland. Elk land heeft zijn eigen organisatie, is autonoom en alleen relationeel 
verbonden. 

Binnen Nederland is Soul Survivor onder meer vertegenwoordigd door Stichting Soul 
Survivor Holland, gevestigd te Harderwijk. Het is een Stichting (rechtsvorm) en in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 8186822. De 
Stichting is grotendeels een vrijwilligersorganisatie en wordt aangestuurd door het bestuur. 
Dit bestuur krijgt ondersteuning van een leidersteam (dagelijks bestuur) bestaande uit 
verantwoordelijke personen van de specifieke onderdelen binnen de Stichting. 

De Stichting is opgericht op 9 januari 2009 en vanaf 1 januari 2010 operationeel. De 
Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) ontvangen. 

De samenstelling van het bestuur zag er per 31 december 2014 als volgt uit: 

o Voorzitter: De heer L. (Lambert) C. Dekkers, tevens directeur CarePack Holland B.V. ; 
© Secretaris: Mevrouw A. (Amanda) van Bemmel- Lock , tevens office manager bij 

Vereniging Federatie Financieel Planners en eigenaar Lock events & management; en 
o Penningmeester: De heer R. (Robbert) Steensma, tevens financieel manager bij KAS 

BANK N.V. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -
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Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden en het dagelijkse 
bestuur. Aan de zittingsduur van de bestuursleden is geen termijn verbonden. De 
bestuursleden hebben een onbezoldigde aanstelling. 

In 2014 vergaderde het dagelijks bestuur tweewekelijks, in de zomerperiode werd niet 
vergaderd. 

Het dagelijkse bestuur laat zich gedurende het jaar adviseren door een Raad van Advies. De 
Raad van Advies bestaat uit de heren P. (Paul) Donders (organisatie adviseur), T. (Theo) 
Aerts (oprichter Soul Survivor en directeur mediabedrijf), M. (Marnix) Niemeijer (Directeur 
Tear Nederland), J. (Jan) B. Struik (Voorzitter Vineyard Benelux), D. (Dick) Westerkamp 
(Bestuurder New Wine) M. (Mike) Pilavachi (oprichter en leider Soul Survivor UK) en 
mevrouw L. (Liz) Biddulph (directeur Soul Survivor UK). 

Activiteiten 
Ook in 2014 zijn wij actief geweest binnen de organisatie om de relaties met de kerken en 
gemeenten te verstevigen, wij hebben vastgesteld dat de relaties tussen jeugdorganisaties 
en de jeugdleiders onderdruk staan en omdat wij dit als een essentiële verbinding zien zal 
dit de komende jaren een speerpunt blijven. 

De Mobiele teams, welke in 2011 actief zijn geworden, om een spraakmakend programma 
voor jongeren in jeugdgroepen en lokale gemeenten te verzorgen waarbij de kernwaarden 
Aanbidding, Onderwijs en Ministry centraal staan, hebben in 2014 onze doelstelling niet 
gerealiseerd om 20 gemeenten en kerken te bezoeken. Het komende jaar zullen de mobiele 
teams een speerpunt worden, omdat we geloven dat we hier een toegevoegde waarde 
kunnen hebben. Omdat wij geen kosten willen berekenen voor dit werk, zijn wij actief op 
zoek naar giftgevers en donateurs. 

Ook in 2014 is ons samenwerkingsverband, welke is aangegaan met Tear Nederland in 
2010 onder de naam van Soul Action ter versterking van onze activiteiten op het gebied van 
sociale gerechtigheid, verder geïntensiveerd en ontwikkeld. Het afgelopen jaar is 
geïnvesteerd in Social media en is Soul Action meer zichtbaar geworden. In 2011 is een 
plan ontwikkeld wat uitgerold is in 2012 onder de naam 'twee euro campagne' om jongeren 
meer bewust te maken van armoede in de wereld en om ze te leren betrokken te zijn en 
geld te geven aan projecten op het gebied van sociale gerechtigheid. We vragen de 
jongeren om maandelijks twee euro te geven aan een geformaliseerd doel. Dit l i jkt zeer 
goed aan te slaan en eind 2014 waren zo'n 1.165 jongeren maandelijkse donateur van de 
twee euro campagne. De verwachting is dat dit aantal ook in 2015 verder zal gaan stijgen. 

We zijn in 2012 gestart met een nieuw initiatief onder de naam Soul Nights, hierbij 
organiseren we maandelijks avonden waarbij onze kernwaarden Aanbidding, Onderwijs en 
Ministry centraal staan. Op deze avonden willen we nieuwe talenten de ruimte geven om 
zichzelf op deze gebieden te ontwikkelen. Deze avonden worden met groeiende 
belangstelling bezocht. 

In 2014 zijn we gestart met een nieuw initiatief op gebied van Gebed, voorafgaande aan de 
Soul Nights. Dit zijn middagen waarbij Aanbidding en gebed centraal staan. Met dit initiatief 
willen we jongeren in beweging krijgen om een gebedsleven op te bouwen zowel persoonlijk 
als voor de jongeren in Nederland. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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Financiële positie 

Wij hebben het jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 300,-. Het resultaat is 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve in het eigen vermogen. Het begrote resultaat was 
€2 .000 , - . 

Het bestuur stuurt de Stichting aan op basis van vooraf ingediende begrotingen door de 
diverse onderdelen welke onder de Stichting vallen. Gedurende het jaar bleek dat de giften 
van sponsoren, donateurs en Soulmates (jongeren die verbonden zijn met Soul Survivor 
Holland en die maandelijks een gift overmaken) iets lager lagen dan de begroting maar dit 
is gecompenseerd omdat de kosten ook iets lager zijn uitgevallen. In 2015 handhaven we 
het besluit om met betrokken vrijwilligers verder te gaan. 

Het bestuur heeft de doelstelling om ultimo 2014 een continuïteitsreserve te hebben 
gevormd aangepast, de risico's van langlopende contracten zijn tot het minimum afgebouwd 
en derhalve handhaven we de reserve rond het huidige niveau. 

De verplichtingen aan de projecten in Kenia en Kosovo zijn sinds 2010 ondergebracht in de 
Stichting Soul Survivor Holland. 

Vooruitblik 
In 2015 zullen wij actief de banden met de diverse denominaties, lokale kerken en 
gemeenten verder aanhalen met als speerpunt de jeugdleiders, het Soulnet team zal verder 
ontwikkeld worden. Daarnaast is ons doel om in 2015 minimaal 20 keer een Mobiel team op 
pad te sturen naar kerken of gemeenten. Tevens hebben wij het doel om in 2015 de 
groeiende maandelijks Soul Nights verder te ontwikkelen, dit zijn avonden waarbij wij in 
Harderwijk avonden organiseren waarbij Aanbidding, Onderwijs en Ministry centraal zullen 
staan. 

In 2015 zal een nieuw team van start gaan om de Media kant van Soul Survivor nieuw 
leven in te blazen, de afgelopen jaren waren er geen financiële middelen beschikbaar, maar 
we hebben voor de toekomst een nieuwe team met vrijwilligers bereid gevonden deze klus 
op te pakken en we hebben in de begroting meer ruimte gecreëerd om hier een impuls aan 
te geven. 

Om een stabielere financiële basis te krijgen om ook in de toekomst ons werk voort te 
kunnen zetten, zullen wij in 2015 verder gaan met onze initiatieven voor de werving van 
fondsen, donateurs en/of Soulmates. 

In de begroting voor 2015 gaan wij uit van een nihil resultaat. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
(Na resultaatbestemming) 

31 december 2014 31 december 2013 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

(1) 

2.720 2.038 

Vlottende activa 

Vorderingen (2) 

Overige vorderingen en overlopende 
activa 

Liquide middelen (3) 

2.512 

16.524 

3.661 

18.496 

21.756 24.195 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



31 december 2014 31 december 2013 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 

Continuïteitsreserve 

Kortlopende schulden 

(4) 

(5) 

8.924 

12.832 

8.624 

15.571 

21.756 24.195 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 EN TOELICHTING 
LASTENVERDELING 

Realisatie 
2014 

€ 

Begroting 
2014 

€ 

Baten: 
Eigen fondswerving 
Overige baten 
Totaal baten 

88.693 

88.693 

92.340 

92.340 

Lasten 
Doelstelling: 
Besteed aan doelstelling 83.584 85.061 

Werving baten: 
Kosten eigen fondswerving 1.683 1.848 

Beheer en administratie: 
Kosten beheer en administratie 3.126 3.432 

Totaal lasten 88.393 90.340 

Resultaat 300 2.000 

Resultaat bestemming 2014 

Toevoeging/onttrekking aan: 
Continuiteitsreserve 300 

Totaal resultaatbestemming 300 

Kengetallen 
Realisatie 

2014 
% 

Begroting 
2014 

% 

Doelbestedingspercentage van de baten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 94% 92% 

Doelbestedingspercentage van de lasten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 95% 94% 

Fondsenwervingspercentage: 
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 2% 2% 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -



Toelichting lastenverdeling 

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Bestemming 

Doelstelling Fondsenwerving Beheer en Totaal 
Lasten Administratie 

€ € € € 

Besteed aan de doelstellingen 64.346 64.346 
Personeelslasten 1.645 144 267 2.056 
Afschrijving materiele Activa 715 63 116 894 
Huisvestingslasten 6.813 596 1.107 8.516 
Kantoorlasten 6.850 599 1.113 8.562 
Algemene Lasten 2.462 215 400 3.077 
Financiële baten en lasten 754 66 122 942 
Som der Lasten 83.584 1.683 3.126 88.393 

De kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de doelstelling worden verdeeld op basis 
van de tijdsbesteding van het personeel aan de diverse bestemmingen. 
Uit deze tijdsbesteding komt de volgende verdeling van de kosten naar voren voor 2014: 

Doelstelling 80% 
Fondsenwerving 7% 
Beheer en administratie 13% 

De werkelijke verdeling op basis van de tijdsbesteding kan pas achteraf gemaakt worden. Daarom 
wordt de begroting gebaseerd op de verdeling van het voorgaande boekjaar. 
Dit betekent dat de verdeling van de begroting 2014 en de realisatie 2013 op dezelfde verdeling 
gebeurd. De volgende verdeling is hierbij aangehouden: 

Doelstelling 80% 
Fondsenwerving 7% 
Beheer en administratie 13% 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2014 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

2014 2013 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

Resultaat 
Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 
Veranderingen in het werkkapitaal: 
Mutatie vorderingen 
Mutatie kortlopende schulden (exclusief 
kortlopend deel van de langlopende 
schulden) 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Rentelasten 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa 

Samenstelling geldmiddelen 

Liquide middelen per 1 januari 

Mutatie liquide middelen 

1.242 

894 

1.149 

-2.739 

2014 

546 

-942 

-396 

-1.576 

-1.972 

€ 

18.496 

-1.972 

7.426 

571 

17.969 

-7.471 

2013 

18.495 

-787 

17.708 

17.708 

€ € 

788 

17.708 

Geldmiddelen per 31 december 16.524 18.496 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

De waarderingsgrondslagen zijn overeenkomstig met richtlijn 650. 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa 
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of 
vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte 
levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen 
een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. 
Afschriivinq 

Actief 
% 

Inventaris 20-33 

Vorderingen en overlopende activa 

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Schulden 

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het 
jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en andere lasten 
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking 
genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Bruto batenresultaat/Brutomarge 

Het bruto batenresultaat bestaat uit de baten, de overige bedrijfsopbrengsten en de lasten 
van uitbesteed werk en andere externe lasten. 

Lasten algemeen 

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het 
kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. 

Bestedingen doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij 
zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang 
van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen 
worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal 
worden voldaan. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische 
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten 
niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de 
kortlopende schulden aan kredietinstellingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

Inventaris 

Boekwaarde per 1 januari 2014 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 

Mutaties 
Investeringen 
Desinvesteringen 
Afschrijving desinvesteringen 
Afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2014 
Aanschaffingswaarde 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 

Boekwaarde per 31 december 2014 

44.840 
-42.802 

2.038 

1.576 
•40.095 
40.095 

-894 

682 

6.321 
-3.601 

2.720 

VLOTTENDE ACTIVA 

2. Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 

31-12-2014 31-12-2013 

€ € 

Overlopende activa 

Verzekeringen 573 573 
Ziekengeld 299 
Contributies en abonnementen 140 262 
Te ontvangen loonbelasting - 326 
Sponsoring 1.500 2.500 

2.512 3.661 
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31-12-2014 31-12-2013 

3. Liquide middelen 

ING 8331296 5.275 4.881 
ING 8331295 spaarrekening - 4 
ING 4325794 (Kenya) 349 7.948 
ING 4325794 spaarrekening (Kenya) 5.750 4 
ING 1086951 (Kosovo) 400 5.658 
ING 1086951 spaarrekening (Kosovo) 4.750 1 

16.524 18.496 

De per 31 december 2014 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije 
beschikking, met uitzondering van de bank- en spaarrekeningen van Kenya en Kosovo. 

PASSIVA 

4. Reserves en fondsen 

2014 2013 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 
Resultaatbestemming boekjaar 

Stand per 31 december 

8.624 
300 

8.924 

1.985 
6.639 

8.624 

Er is geen sprake van bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen in het eigen 
vermogen van Stichting Soul Survivor Holland. 

Overeenkomstig de bepalingen is het voordelig saldo ad € 300 over 2014 ten gunste 
gebracht van de continuïteisreserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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31-12-2014 31-12-2 

€ € 

5. Kortlopende schulden 

Crediteuren 539 625 
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 360 383 
Overige schulden - 466 
Overlopende passiva 11.933 14.097 

12.832 15.571 

Crediteuren 

Crediteuren 539 625 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 360 383 

Overige schulden 

Rekening-courant Soul Survivor Activities - 466 

De schuld die Soul Survivor Holland per begin boekjaar had op Soul Survivor Activities is 
gedurende het jaar voldaan. 

Rekening-courant Soul Survivor Activities 

2014 2013 

€ € 

Stand per 1 januari 466 -21.327 
Mutaties -466 21.793 

Stand per 31 december - 466 

31-12-2014 31-12-2013 

€ € 

Overlopende passiva 

Vakantiegeld 684 669 
Nog te betalen aan Kenya 6.099 7.856 
Nog te betalen aan Kosovo 5.150 5.572 

11.933 14.097 
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 

Realisatie Realisatie 
2014 2013 

€ € 
6. Baten uit evenementen 

Baten Soul Worship 1.594 2.000 
Baten diversen - 487 
Baten Soul Mobile 200 1.800 
Baten Soul Night 2.770 2.829 
Baten Soul Action 25.200 25.068 

29.764 32.184 

7. Donaties en giften 

Donaties en giften 58.929 65.623 

8. Besteed aan de doelstellingen 

Doelstellingen Soul Survivor 

Lasten doelstelling Soul Mobile 11 659 
Lasten doelstelling Soul Worship 1.535 668 
Lasten doelstelling Soul Action 25.338 24.980 
Lasten doelstelling overige 34.800 39.000 
Lasten doelstelling Soul Night 2.662 1.405 

64.346 66.712 
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Realisatie Realis 
2014 2013 

€ € 
9. Personeelslasten 

Sociale lasten - 56 
Overige personeelslasten 2.056 2.064 

2.056 2.120 

Lonen en salarissen 

Brutolonen 15.802 15.422 
Mutatie vakantiegeldverplichting 15 5 

15.817 15.427 
Doorberekende personeelskosten aan doelstelling Soul Action -15.817 -15.427 

Sociale lasten 

Werknemersverzekeringen 
Ziekengeldverzekering 

2.666 2.518 
56 

Doorberekende personeelskosten aan doelstelling Soul Action 
2.666 

-2.666 
2.574 

-2.518 

56 

Overige personeelslasten 

Personeel freelance 
Vergoeding kilometers / dienstreizen 
Kantinelasten 
Personeelskosten 

525 
1.520 

11 

923 
891 
145 
105 

2.056 2.064 

Personeelsleden 

Bij de stichting was in 2014 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2013: 1). 

10. Afschrijvingen 

Materiële vaste activa 894 501 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Inventaris 894 571 

Doorbelaste afschrijvingen 
894 571 

-70 

894 501 
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Overige bedrijfslasten 

Realisatie 
2014 

Reali; 
2013 

11. Huisvestingslasten 

Huur onroerend goed 
Gas, water en elektra 
Assurantie gebouw 
Schoonmaakkosten 
Overige huisvestingslasten 

12. Kantoorlasten 

Kantoorbehoeften 
Automatiseringslasten 
Telefoon 
Porti 
Contributies en abonnementen 
Verzekering 
Kopieerlasten 

13. Verkoop/asten 

Reklame- en advertentielasten 

14. Algemene lasten 

Accountantslasten 
Overige algemene lasten 

15. Financiële baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke lasten 

Rentelasten en soortgelijke lasten 

Rente en kosten rekening-courant bankiers 

7.559 
539 
152 
161 
105 

8.516 

45 
3.950 

354 
1.094 

505 
455 

2.159 

6.945 
2.549 

134 
137 

50 

9.815 

387 
3.423 

995 
244 
248 
553 

2.334 

8.562 8.184 

846 

2.226 3.084 
5 -35 

2.231 3.049 

-942 -787 

-942 -787 
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Ondertekening bestuursvoorzitter voor akkoord 

Harderwijk, 6 maart 2015 

LC. Dekkers 



OVERIGE GEGEVENS 



Stichting Soul Survivor Holland te Harderwijk 

OVERIGE GEGEVENS 

1 Deskundigenonderzoek 

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van 
deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW. 
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