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Aan de aandeelhouders en bestuur van
Stichting Fonds Suïcidepreventie  
Paasheuvelweg 25  
1105 BE Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

4203/2019 A.C. Vrakking 20 augustus 2020

Geacht bestuur,

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 555.208 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 178.131, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Fonds Suïcidepreventie te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de staat van baten en
lasten en het kasstroomoverzicht over 2019 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 dan ook ervan 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 is 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 naar zelfmoord en zelfmoordpreventie 
doro of vanwege Stichting 113 Zelfmoordpreventie, gevestigd te Amsterdam.

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 Amsterdam 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 (secretaris)
de heer T.A. Holtrop  (penningmeester)

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 fondsenwervende organisaties (RJ 650).

Stichting Fonds Suïcidepreventie te Amsterdam
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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.

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                Bestemming van het resultaat 2019

Het batig saldo over 2019 bedraagt € 178.131 tegenover een, batig saldo over 2018 van € 223.104.

Stichting Fonds Suïcidepreventie te Amsterdam
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 178.131 tegenover € 223.104 over 2018. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Verschil 2019

€

Baten

Ontvangen giften uit fondsenwerving 597.450 600.000 772.847 -175.397

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie 404.321 595.000 546.202 -141.881
Giften Ivonne van de Ven Stichting 10.000 - - 10.000

414.321 595.000 546.202 -131.881

Kosten van beheer en administratie 5.000 5.000 3.668 1.332

Financiële baten en lasten -2 - -127 125

Saldo 178.131 - 223.104 -44.973

Stichting Fonds Suïcidepreventie te Amsterdam
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€ €

31-12-2018

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 491.663 313.532

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 555.208 581.795

Af: kortlopende schulden 63.545 268.263

Werkkapitaal 491.663 313.532

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen
zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Koeleman accountants & belastingadviseurs B.V.

E.D. de Jong
Accountant-Administratieconsulent

Stichting Fonds Suïcidepreventie te Amsterdam
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen

Bestuursverslag over 2019

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 naar zelfmoord door of vanwege Stichting
113 Zelfmoordpreventie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
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.

Op 8 juli 2019 overleed Jan Mokkenstorm, psychiater en oprichter van 113 Zelfmoord-preventie en secretaris
van Stichting Fonds Suïcidepreventie. 113 en Stichting Fonds Suïcidepreventie verloren daarmee een inspirator,
bevlogen leider en betrokken collega. Jan had één duidelijke missie: een land waarin niemand eenzaam of
radeloos sterft door zelfmoord.

In 2019 zijn de Statuten van de voor onbepaalde tijd opgerichte stichting gewijzigd. De stichting heeft minimaal
drie bestuurders in plaats van vier, waarvan er een door Stichting 113 kan worden aangewezen. In plaats van
een ongelimiteerde benoeming, hebben de bestuurders nu een zittingstermijn van vier jaar en zijn terstond
herbenoembaar. In de statutenwijziging van 9 augustus 2019 is ten slotte Amsterdam als statutaire zetel zowel
als de feitelijke vestigingsplaats opgenomen.

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 tot 30 juli 2019;secretaris vanaf 30 juli   
o  de heer T.A. Holtrop (penningmeester vanaf 30 juli 2019)
o  de heer J.K. Mokkenstorm (secretaris tot zijn overlijden op 8 juli 2019)

De raad van bestuur heeft tweemaal vergaderd in het boekjaar en wel op: 30 juli 2019 en 19 november 2019.

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
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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. Wel heeft ProRail zich
gecommitteerd tot het bijdragen van in totaal 2,5 mln. gedurende de periode van 2016 - 2020. Voor die
bijdragen wordt gewerkt aan de hand van een met ProRail vastgesteld werkplan.
Wat betreft de uitgaven zijn er verder feitelijk twee momenten waarop het bestuur zich committeert om conform
de doelstellingen financiële ondersteuning aan Stichting 113 toe te kennen. 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 passen.
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.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Activiteiten ondersteuning Ivonne van de Ven Stichting
o  SFS heeft een bijdrage gegeven voor een onlinecampagne ter ondersteuning van de petitie 'Suïcides
voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners'. De petitie is aangeboden aan de minister van VWS en
aan diverse Kamerleden.

Activiteiten online suïcidepreventie training
o  Er is een campagnefilm gemaakt en er is een online campagne gevoerd om de online suïcidepreventie
training te promoten.

Activiteiten ten behoeve van de GKT training
o  Er is een bedrag beschikbaar gesteld om een GKT training te financieren voor maatschappelijke organisaties
die zelf niet de middelen hebben deze training te betalen.

Activiteiten onderzoek Proeftuinen
o  Verspreiden van producten en lessons learned uit de proeftuinen van SUPRANET naar andere regio's.
o  Evaluatie van SUPRANET Community; \onderzoek naar de effecten en de effectiviteit van het programma in 
de proeftuinen van SUPRANET Community.

Activiteiten crisishulplijn
o  Het maken van een professionaliseringsslag met betrekking tot de automatiseringssystemen binnen het
project 'Next Level Behandelplatform'.

Activiteiten divers
o  Er is een bijdrage geleverd voor de overlijdensadvertentie van oud-bestuursleden wegens het overlijden van
de oprichter van 113 Zelfmoordpreventie, Jan Mokkenstorm

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
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Beleidsplan 2020 Stichting Fonds Suïcidepreventie

o  Crisishulplijnen: extra inzet en verbetering van systemen ten behoeve van de hulpverlening

o  Onderzoek: continueren van het onderzoek naar effecten en effectiviteit van het programma van de
proeftuinen.

o  Lessons learned proeftuinen: inspanningen ten behoeve van de uitbreiding van het aantal regio's van
SUPRANET Community.

o  Media: verbeteren en verspreiden van de tien tips voor de media.

o  Het beschikbaar stellen van geld bestemd voor GKT-trainingen voor niet-vermogende particulieren en
organisaties.

o    Uitrol ondersteunen strategieontwikkeling (LA 3.0)

Toekomstgerichte informatie

Er is met Prorail een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar afgesproken met een looptijd van 2017 t/m 2021.
Er worden gesprekken gevoerd met Prorail over verlenging van de overeenkomst vanaf 2022.

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te
worden gehouden

De uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende economische crisis heeft per rapportdatum niet
geleid tot financiële gevollgen voor de stichting. Ondanks de bijzondere situatie rondom het Coronavirus
waarvan de gevolgen na rapportdatum niet zijn te overzien, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze
grond voor de stichting. 

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Kasstroomoverzicht 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na bestemming batig saldo)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 555.208 581.795

555.208 581.795

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Overige reserves 491.663 313.532

Kortlopende schulden  (3)

Crediteuren 1.004 -
Overlopende passiva 62.541 268.263

63.545 268.263

555.208 581.795
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Amsterdam,                                           2020
 

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

T.A. Holtrop (penningmeester)
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Ontvangen giften uit fondsenwerving  (4) 597.450 600.000 772.847

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie  (5) 404.321 595.000 546.202
Giften Ivonne van de Ven Stichting  (6) 10.000 - -

414.321 595.000 546.202

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 5.000 5.000 3.668

Saldo voor financiële baten en lasten 178.129 - 222.977
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (8) 2 - 127

Saldo 178.131 - 223.104

Resultaatbestemming

Overige reserves 178.131 - 223.104

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 178.129 222.977
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen - 7.905
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -204.718 -23.073

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -26.589 207.809

Ontvangen interest 2 127

Kasstroom uit operationele activiteiten -26.587 207.936

-26.587 207.936

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 581.795 373.859

Mutatie liquide middelen -26.587 207.936

Geldmiddelen per 31 december 555.208 581.795

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
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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 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.

Continuïteit

De uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende economische crisis heeft per rapportdatum niet
geleid tot financiële gevollgen voor de stichting. Ondanks de bijzondere situatie rondom het Coronavirus
waarvan de gevolgen na rapportdatum niet zijn te overzien, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze
grond voor de stichting. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit
kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Fonds Suïcidepreventie (geregistreerd onder KvK-nummer 51972786) is feitelijk gevestigd op
Paasheuvelweg 25 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
fondsenwervende organisaties (RJ 650).

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
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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
2019 geen begroting opgesteld, omdat zij de begroting niet als belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de
beheersing van de activiteiten.

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 drie onafhankelijke bestuurders.

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 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 betreffende
jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Stichting Fonds Suïcidepreventie, Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
16 van 21

___________________________________________________________________________________________________________



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Liquide middelen

Rabobank 3292.193.419 (beleggingsrekening) 698 696
Rabobank 1606.24.487 (betaalrekening) 554.510 581.099

555.208 581.795

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

2. Reserves en fondsen

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 313.532 90.428
Batig saldo boekjaar 178.131 223.104

Stand per 31 december 491.663 313.532

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

3. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Crediteuren

Crediteuren 1.004 -

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountants- en administratiekosten 2.000 2.001
Nog te betalen bedragen aan Stichting 113 Zelfmoordpreventie 60.481 266.202
Bankkosten 60 60

62.541 268.263
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

4. Ontvangen giften uit fondsenwerving

Giften particulieren 97.450 72.847
Gift ProRail 500.000 700.000

597.450 772.847

Besteed aan de doelstellingen

5. Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Giften Stichting 113 Zelfmoordpreventie 404.321 546.202

In 2019 is het volgende verstrekt aan Stichting 113 Zelfmoordpreventie :
- € 50.000 inzake publiekscampagne
- € 200.000 inzake crisishulplijnen 24/7
- € 80.000 inzake onderzoek proeftuinen
- € 10.000 inzake gatekeeperstrainingen
- € 60.481 inzake verspreiding lessons learned
- € 3.840 inzake diversen

6. Giften Ivonne van de Ven Stichting

Giften Ivonne van de Ven Stichting 10.000 -

In 2019 is het volgende verstrekt aan Ivonne van de Ven Stichting:
- € 10.000 inzake ondersteuning onlinecampagne

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders 

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

7. Overige bedrijfslasten

Reiskostenvergoedingen 100 16
Kosten betalingsverkeer 196 207
Algemene lasten 4.704 3.445

5.000 3.668
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Algemene lasten

Accountantslasten 2.108 3.444
Notarislasten 2.459 -
Overige algemene lasten 137 1

4.704 3.445

Financiële baten en lasten

8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente banken 2 127
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