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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- L.H.J. Verkleij

Het bestuur wordt gevoerd door:

- J.P.J. van Schendel 

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.

- P.T.S.N. Heemskerk

- R.J. Hoogenboom
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2.  JAARREKENING
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 5.066 2.928

Totaal activazijde 5.066 2.928

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 2.816 2.928

2.816 2.928

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen inschrijfgeld 2.250 -

2.250 -

Totaal passivazijde 5.066 2.928

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Ontvangsten 64.049 54.948

Uitgaven evenementen 28.292 43.211

Bruto bedrijfsresultaat 35.757 11.737

Algemene kosten 869 547

Donatie conform doelstelling stichting 35.000 11.000

Som der kosten 35.869 11.547

Bedrijfsresultaat -112 190

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 2

Som der financiële baten en lasten - 2

Resultaat -112 192

2020 2019
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Ontvangsten

Uitgaven evenementen

Algemene kosten

Onder de uitgaven evenementen wordt verstaan de direct aan de georganiseerde (fiets) evenementen toe

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen eventueel reeds gemaakte kosten voor een nog te

organiseren (fiets) evenement.

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

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.

Onder ontvangsten wordt verstaan de opbrengst van in het verslagjaar georganiseerde (fiets)

evenementen.

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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

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. 

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

voornamelijk uit:

- 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. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Rijndijk 255 te Hazerswoude-Rijndijk.

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

Koophandel onder dossiernummer 66413761.
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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. 
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen

Rekening courant bank 5.066 2.928

Spaarrekening - -

5.066 2.928
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Kapitaal

Kapitaal 2.816 2.928

KORTLOPENDE SCHULDEN

Vooruitontvangen op bestellingen

Vooruitontvangen inschrijfgeld 2021 2.250 -
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Stichting All the Way EFI

Hazerswoude-Rijndijk

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020 2019

€ €

Ontvangsten

Bijdrage deelnemers 25.099 32.829

Bijdrage sponsers en donateurs 34.184 19.637

Bijdrage pot 4.766 2.482

64.049 54.948

Uitgaven evenement(en)

Kosten organisatie fietsevenement 28.292 43.211

Algemene kosten

Algemene kosten 869 547

Donatie in verband met doelstelling Stichting

Donatie aan NKI 35.000 11.000

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate spaarrekening - 2

Personeelsleden

Hazerswoude-Rijndijk, 

Stichting All the Way EFI

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

J.P.J. van Schendel L.H.J. Verkleij

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2019 waren dit geen werknemers.
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