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Aan de aandeelhouders en bestuur van
Stichting Fonds Suïcidepreventie  
Paasheuvelweg 3  
1105 BE  Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

4203/2017 A. Kuiper 12 juni 2018

Geacht bestuur,

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 381.764 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -178.720,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Fonds Suïcidepreventie te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017, de staat van
baten en lasten en het kasstroomoverzicht over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fonds Suïcidepreventie. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



3                ALGEMEEN

3.1                Gegevens stichting

De stichting is opgericht op 1 februari 2011 en gevestigd te  Amsterdam. De stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51972786 . De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk
uit:

a. het bevorderen van de belangen van suïcidale mensen, hun naasten en hun nabestaanden, voornamelijk door
het inzamelen van geld en middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren;
b. het bevorderen en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

a. het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen aan de Stichting 113 Zelfmoordpreventie gevestigd te
Amsterdam, dan wel hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;
b. het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform doelstelling;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten zijn overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting uitgevoerd.

De stichting heeft haar statutaire zetel in `s-Hertogenbosch en is opgericht voor onbepaalde tijd.
De stichting heeft een ANBI-status.

3.2                Bestuur

De raad van bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
de heer G.L. Wijnbelt (voorzitter)
de heer A.C.P. Claassens  (penningmeester)
de heer J.K. Mokkenstorm (secretaris)

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 1 februari 2011 verleden voor notaris Mr. R.C. van den Eijnden te Neerijnen is opgericht
de stichting Stichting Fonds Suïcidepreventie.
     

3.4                Wet- en Regelgeving

De stichting heeft een ANBI-status. Vanwege de karakteristiek van de stichting en het gegeven dat de stichting
geen CBF-keurmerk heeft, is de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winsstreven (RJK-C1).

3.5                Financiële administratie

De financiële administratie van de stichting wordt intern door de stichting verwerkt in financieel-administratieve
software van Exact online. De jaarrekening wordt samengesteld door de accountant op basis van de
kolommenbalans in Exact online. De grootboekmutaties en journaalposten worden besproken met en
geaccordeerd door de het bestuur van de stichting.
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3.6                Belastingplicht omzetbelasting en vennootschapsbelasting

Op grond van de geldende fiscale regelgeving is de Stichting niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

3.7                Resultaatbestemming 2017

Het negatieve resultaat over 2017 bedraagt € 178.720 tegenover een, batig saldo over 2016 van € 55.173.

3.8                Resultaatbestemming 2016

Het batig saldo over 2016 ad € 55.173 is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 178.720 tegenover € 55.173 over 2016. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Realisatie
2016

€

Verschil 2017

€

Baten

Ontvangen giften uit fondsenwerving 362.970 - 163.823 199.147

Som van de geworven baten 362.970 - 163.823 199.147

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie 538.516 - 106.267 432.249

Kosten van beheer en administratie 3.163 - 3.059 104

Financiële baten en lasten 11 - -676 687

Saldo -178.720 - 55.173 -233.893
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2017 

€ €

31-12-2016

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 90.428 269.148

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 7.905 676
Liquide middelen 373.859 320.268

381.764 320.944

Af: kortlopende schulden 291.336 51.796

Werkkapitaal 90.428 269.148

Stichting Fonds Suïcidepreventie te 's-Hertogenbosch
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
6 van 22

___________________________________________________________________________________________________________





FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Algemeen

De statutaire naam van de stichting is Stichting Fonds Suïcidepreventie (verder: de Stichting). De Stichting is
opgericht op 1 februari 2011 en is gevestigd te Amsterdam.

De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit:

a. het bevorderen van de belangen van suïcidale mensen, hun naasten en hun nabestaanden, voornamelijk door
het inzamelen van geld en middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren;
b. het bevorderen en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor Stichting 113.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

a. het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen aan de Stichting 113  gevestigd te Amsterdam, dan wel
hun rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel;
b. het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform doelstelling;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft haar statutaire zetel in 's-Hertogenbosch, maar haar feitelijke vestigingsplaats in Amsterdam
en is opgericht voor onbepaalde tijd.

De raad van bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
o  de heer G.L. Wijnbelt (voorzitter);
o  de heer A.C.P. Claassens (penningmeester);
o  de heer J. Mokkenstorm (secretaris);
o  vacature.

De raad van bestuur heeft tweemaal vergaderd in het boekjaar en wel op: 29 maart en 8 november.

Missie, visie en beleid

Het bestuur hanteerde in eerdere jaren geen begroting daar de inkomsten uitsluitend bestonden uit giften, waarbij
er geen periodieke giften werden toegezegd op grond waarvan inkomsten zijn te ramen. Voor de periode 2016 -
2020 heeft ProRail zich gecommitteerd tot het bijdragen van in totaal 2,5 mln., voor die bijdragen wordt gewerkt
aan de hand van een met ProRail vastgesteld werkplan. Wat betreft de uitgaven zijn er verder feitelijk twee
momenten waar bij het bestuur zich committeert om conform de doelstellingen financiële ondersteuning aan
Stichting 113 toe te zeggen. Het eerste moment is de opstelling van de begrotingen van de beide Stichtingen
waarbij een ondersteuning voor het komende boekjaar wordt overeengekomen.
Het tweede moment betreft in de loop van enig boekjaar ingediende plannen voor financiering van activiteiten
van de beide Stichtingen, die niet binnen de vastgestelde en door het ministerie van VWS goedgekeurde
begrotingen vallen.
Voor het overige zijn uitgaven uitsluitend gerelateerd aan kantoorkosten,  onkostenvergoeding aan bestuurders
en incidenteel kosten voor de verwerving van toegezegde schenkingen of legaten. De Stichting heeft geen
personeel in dienst en de bestuurders zijn onbezoldigd.
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Activiteiten publiekscampagne
o  De 3e flight van de campagne heeft in september 2017 plaatsgevonden, de voorbereiding op 2018 met de
communicatie adviseurs uit de SUPRANET regio's is gestart.

Activiteiten crisishulplijnen 24/7
o  Het hulpverleningsaanbod werd verhoogd naar 24 uur per dag door tijdelijke inhuur van externe
psychologen voor hulp via crisis-chat en crisis-telefoon.

Activiteiten onderzoek
o  CBS data: de suïcidecijfers per COROP regio werden gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht. Voor meer
onderzoek met CBS data wordt dit jaar een vacature uitgezet.
o  Bij 113 startte het Levend Lab, voor continue verbetering van het behandelaanbod op basis van onderzoek
naar de handelseffecten en methoden.
o  Het evaluatie onderzoek naar SUPRANET Community is formeel gestart. Een promovendus is hiervoor
aangesteld bij de Vrije Universiteit.
o  Begin 2018 wordt samen met Bart Hoogcarspel een plan gemaakt voor analyse van spoorsuïcides.

Activiteiten Board of Hope
o  Er is een eerste stap gezet in de wereld van de grote corporates. Na een jaar succesvol samen te hebben
gewerkt met Deloitte heeft 113 een medewerker aangetrokken, Mei Li Vos (voormalig lid van de Tweede Kamer
voor de PvdA). Zij zal komend jaar een eerste invulling geven aan de ontwikkeling van een netwerk van
invloedrijke bedrijven die aandacht willen besteden aan burn-out, depressie en suïcidaliteit onder de eigen
medewerkers. Ook de topmensen uit deze wereld worden betrokken, onder hen zoeken we naar mensen die in de
Board of Hope zitting willen nemen.

Activiteiten lessons learned proeftuinen
o  De zelf-assessment tool is ontwikkeld en bekeken door GGDGHOR en een GGD bekeken. De tool komt
binnenkort uit. Met de digitale SUPRANET handleiding wordt volgend jaar een start gemaakt.
o  Een tweetal nieuwe regio's zijn geïnteresseerd geraakt in aansluiting bij SUPRANET.
o  Via GGDGHOR, de koepel van GGD-en, hebben we contact met de gremia waar de GGD directeuren
elkaar treffen.

Activiteiten media
o  Er is intensief contact geweest met het landelijk netwerk van journalisten van 113. Voor het internationale
EAAD netwerk is een filmpje gemaakt over de regionale aanpak binnen van SUPRANET Community.

Activiteiten best-practice ketenkwaliteit in SUPRANET proeftuinen
o  Dit is uitgesteld. In 2018 zal het worden voorbereid om het in 2019 al dan niet op te pakken.

Stichting Fonds Suïcidepreventie, 's-Hertogenbosch
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Beleidsplan 2017 Stichting Fonds Suïcidepreventie

o  Publiekscampagne: nieuwe flights campagne en survey effectmeting.

o  Crisishulplijnen: meer mensen in de lijnen en verhoging van de kwaliteit van de geleverde hulpverlening.

o  Onderzoek: onderzoek CBS data, onder andere naar spoorsuïcides, en evaluatie SUPRANET Community.

o  Board of Hope: 25 mei 2018, eerste bijeenkomst met HR managers van de corporates, inrichten van website,
en doorbouwen aan deelname Board of Hope.

o  Lessons learned proeftuinen: digitale handleiding op de website, verspreiden Supranet Community aanpak
onder nieuwe regio's, door nieuwe 113 kwartiermaker.

o  Media: ontwikkeling en onderhoud van het netwerk.

Stichting Fonds Suïcidepreventie, 's-Hertogenbosch
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 2017
Kasstroomoverzicht 2017
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na bestemming batig saldo)

31 december
2017

€

31 december
2016

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 7.905 676
Liquide middelen  (2) 373.859 320.268

381.764 320.944

381.764 320.944
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31 december
2017

€

31 december
2016

€

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 90.428 269.148

Kortlopende schulden  (4)

Overlopende passiva 291.336 51.796

381.764 320.944
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Amsterdam,                                           2018
 

G.L. Wijnbelt (voorzitter) A.C.P. Claassens (penningmeester)
 

J.K.  Mokkenstorm (secretaris)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
14 van 22

___________________________________________________________________________________________________________



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
Baten

Ontvangen giften uit fondsenwerving  (5) 362.970 163.823

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie  (6) 538.516 106.267

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 3.163 3.059

Saldo voor financiële baten en lasten 541.679 109.326

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (8) - -676
Rentelasten en soortgelijke lasten  (9) 11 -

11 -676

Saldo -178.720 55.173
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017

€ €

2016

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -178.709 54.497
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -7.229 47.175
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 239.540 -5.020

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 53.602 96.652

Rentelasten -11 676

Kasstroom uit operationele activiteiten 53.591 97.328

53.591 97.328

Controle kasstroom

Mutatie liquide middelen 53.591 97.328
Af: telling kasstroom -53.591 -97.328

- -

Samenstelling geldmiddelen

2017

€ €

2016

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 320.268 222.940

Mutatie liquide middelen 53.591 97.328

Geldmiddelen per 31 december 373.859 320.268
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting:

a. het bevorderen van de belangen van suïcidale mensen, hun naasten en hun nabestaanden, voornamelijk door
het inzamelen van geld en middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren;
b. het bevorderen en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor Stichting 113Online.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

a. het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen aan de Stichting 113Online, gevestigd te  Amsterdam,
dan wel hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;
b. het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform doelstelling;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten zijn overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting uitgevoerd.

Vestigingsadres

Stichting Fonds Suïcidepreventie (geregistreerd onder KvK-nummer 51972786) is feitelijk gevestigd op
Paasheuvelweg 3 te Amsterdam.

Overige

De stichting heeft geen CBF Keurmerk.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven (RJK-C1).

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.

In de staat van baten en lasten zijn geen begrotingscijfers opgenomen. Het bestuur heeft over het verslagjaar
2017 geen begroting opgesteld, omdat zij de begroting niet als belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de
beheersing van de activiteiten.

Stichting Fonds Suïcidepreventie, 's-Hertogenbosch
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Verbonden partijen

De volgende partijen zijn verbonden met de rechtspersoon:
Stichting 113 Zelfmoordpreventie
De transacties met verbonden partijen hebben voornamelijk betrekking op samenwerking op het gebied van
gemeenschappelijke activiteiten en het gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten.

Het bestuur van Stichting Fonds Suïcidepreventie bestaat uit twee leden van het bestuur van Stichting 113
Zelfmoordpreventie en een onafhankelijke bestuurder.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Fonds Suïcidepreventie zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in art. 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 betreffende
jaarrekeningposten.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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 worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.
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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 op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Ontvangen giften uit fondsenwerving

Onder ontvangen giften uit fondsenwerving worden verantwoord alle van derden ontvangen giften en bijdragen.

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.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

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.

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 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Debiteuren

Debiteuren 7.905 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa - 676

Overlopende activa

Rente - 676

2. Liquide middelen

Rabobank 3292.193.419 (beleggingsrekening) 40.681 90.521
Rabobank 1606.24.487 (betaalrekening) 231.348 128.432
ASN Spaarrekening 101.830 101.315

373.859 320.268

Per balansdatum staan de liquide middelen binnen de doelstellingen van de stichting ter vrije beschikking van de
stichting.
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

2017

€

2016

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 269.148 213.975
Batig saldo boekjaar -178.720 55.173

Stand per 31 december 90.428 269.148

De overige reserves dienen om conform de doelstellingen de activiteiten van Stichting 113 Zelfmoordpreventie
te financieren.

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overlopende passiva

Accountants- en administratiekosten 2.000 1.751
Nog te betalen bedragen aan Stichting 113 Zelfmoordpreventie 289.276 50.000
Bankkosten 60 45

291.336 51.796
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
5. Ontvangen giften uit fondsenwerving

Giften particulieren 5.065 3.823
Gift  ProRail 350.000 160.000
Ministerie VWS 7.905 -

362.970 163.823

Besteed aan de doelstellingen

6. Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie 538.516 106.267

In 2016 heeft het Fonds aan Stichting 113 Zelfmoordpreventie een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om
de voor 2016 beoogde 24/7 dienstverlening tijdig gerealiseerd te krijgen. Daarnaast is in het jaar 2016 na
honorering financieringsaanvraag publiekscampagne naamsbekendheid ad totaal € 230 K een bedrag van € 56 K
 (t.b.v. eerste fase) beschikbaar gesteld aan Stichting 113 Zelfmoordpreventie.
In 2017 is het volgende verstrekt aan Stichting 113 Zelfmoordpreventie :
- € 249.240 inzake publiekscampagne
- € 200.000 inzake crisishulplijnen 24/7
- € 30.000 inzake onderzoek proeftuinen
- € 10.000 inzake Board of Hope
- € 15.000 inzake lessons learned
- € 20.000 inzake media
- € 6.371 inzake voorstudie Monaco
- € 7.905 inzake afgelaste conferentie met Ivonne van der Ven stichting 

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders 

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

7. Overige bedrijfslasten

Reiskostenvergoedingen 79 50
Kantoorlasten 257 -
Kosten betalingsverkeer 233 201

transporteren 569 251
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Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
Transport 569 251

Algemene lasten 2.594 2.808

3.163 3.059

Algemene lasten

Accountantslasten 2.534 2.808
Overige algemene lasten 60 -

2.594 2.808

Financiële baten en lasten

8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente banken - 676

9. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rentelast 11 -
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