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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- P.T.S.N. Heemskerk

- L.H.J. Verkleij

- R.J. Hoogenboom

Het bestuur wordt gevoerd door:

- R.F. van Vliet

Blijkens de akte d.d. 5 juli 2016 werd de Stichting All the Way EFI per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66413761.

De doelstelling van Stichting All the Way EFI wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

Het inzamelen van geld ten behoeve van de Antonius van Leeuwenhoek Foundation voor het doen van

onderzoek naar kanker en het inzamelen van geld ten behoeve van, door het bestuur te bepalen, goede

doelen in binnen- en buitenland, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn; tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel

uitmaken van organen van de stichting.
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 1.438

Totaal activazijde 1.438

31 december 2016
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 1.438

1.438

Totaal passivazijde 1.438

31 december 2016
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.2  Winst- en verliesrekening over 2016

€ €

Ontvangsten 50.519

Uitgaven evenementen 36.263

Bruto resultaat 14.256

Algemene kosten 319

Donatie conform doelstelling stichting 12.500

Som overige uitgaven 12.819

Resultaat 1.437

2016
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Personeelsleden

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De activiteiten van Stichting All the Way EFI, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, bestaan

voornamelijk uit:

Stichting All the Way EFI, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 66413761.

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

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. 

De feitelijke activiteiten worden gecoördineerd vanaf de Rijndijk 255 te Hazerswoude-Rijndijk.

- Het inzamelen van geld ten behoeve van de Antonius van Leeuwenhoek Foundation voor het doen van

onderzoek naar kanker en het inzamelen van geld ten behoeve van, door het bestuur te bepalen, goede

doelen in binnen- en buitenland, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn; tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel

uitmaken van organen van de stichting. 
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van

de voorraden.
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016

€

Liquide middelen

Rekening courant bank 38

Spaarrekening 1.400

1.438
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2016

€

Kapitaal

Kapitaal 1.438
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016

€

Ontvangsten

Bijdrage deelnemers 43.934

Bijdrage sponsers en donateurs 5.966

Bijdrage pot 619

50.519

Uitgaven evenement(en)

Kosten organisatie fietsevenement 36.263

Algemene kosten

Algemene kosten 319

Donatie in verband met doelstelling Stichting

Donatie aan NKI 12.500

Hazerswoude-Rijndijk, 

Stichting All the Way EFI

P.T.S.N. Heemskerk R.J. Hoogenboom

R.F. van Vliet L.H.J. Verkleij
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