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ACCOUNTANTSRAPPORT 



Aan het bestuur van 
Stichting Soul  Survivor  Holland 
Postbus 155 
3840 AD Harderwijk 

Kenmerk Datum 

17526/RH/EvW/IR 2 februari 2023 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw stichting, waarin begrepen de balans 
met tellingen van € 36.581 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 211, 
samengesteld. 

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Soul  Survivor  Holland te Harderwijk is door ons samengesteld op basis 
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de 
staat van baten lasten over 2022 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 en 
de richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 zijn wij door het lezen van de 
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 
Stichting Soul  Survivor  Holland. 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. 
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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 W.J.A. Duijzer (voorzitter) 
- De heer G.H. van Dorp (secretaris) 
- De heer R. Steensma (penningmeester) 

3.3 Oprichting stichting 

Bij notariële akte d.d. 31 augustus 2008 verleden voor notaris  Mr.  E.J. 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. 

3.4 Ontbinding en vereffening stichting 

Mocht de stichting ontbonden worden dan is in de statuten vastgelegd dat het liquidatiesaldo in ieder 
geval ten goede dient te komen aan een instelling met een soortgelijk doel als onderhavige stichting. 
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4 RESULTAAT 

Baten 

Realisatie 
2022 

Begroting 
2022 

Realisatie 
2021 

   

Baten van particulieren 35.001 35.410 34.527 
Baten van bedrijven 

   

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven 

  

645 

Totaal baten 35.001 35.410 35.172 

Lasten 

   

Doelstellingen: 

   

Besteed aan doelstellingen 34.107 34.721 34.246 

Werving baten: 

   

Kosten eigen fondsenwerving 321 323 289 

Beheer en administratie: 

   

Kosten beheer en administratie 321 323 289 

Totaal lasten 34.749 35.367 34.824 

Saldo voor financiële baten en lasten 252 43 348 

Financiële baten en lasten 41 43 50 

Resultaat 211 

 

298 
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5 FINANCIËLE POSITIE 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

   

31-12-2022 31-12-2021 

Beschikbaar op lange termijn: 

  

Reserves en fondsen 22.086 21.875 

Dit bedrag is als volgt aangewend: 

  

Liquide middelen 36.581 32.811 

Af: kortlopende schulden 14.495 10.936 

Werkkapitaal 22.086 21.875 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

  

Hoogachtend, 

  

BROUWERS ACCOUNTANTS B.V. 

  

R.H.G. Holubek 
Accountant-administratieconsulent 
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BESTUURSVERSLAG STICHTING SOUL  SURVIVOR  HOLLAND 2022 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 - 



Bestuursverslag Stichting Soul  Survivor  Holland 2022 

Inleiding 

Stichting Soul  Survivor  Holland is een jongerenorganisatie die ervan droomt een beweging van Gods 
Geest onder Nederlandse jongeren te zien. Als jongeren verlangen wij ernaar om de 

verantwoordelijkheid op te pakken 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  Worship,  trainen van jonge muzikanten en aanbiddingleiders; 

• Soul Net, opbouwen van een sterk netwerk van jeugdleiders; 

• Soul  Ministry,  een goed getraind  Ministry  (gebeds)team; 

• Soul  Ambassadors,  periodieke bijeenkomsten voor jongeren in samenwerking met lokale 

kerken en gemeente, gericht op gebed en aanbidding; 

Belangrijk speerpunt voor Stichting Soul  Survivor  Holland is het verbeteren en versterken van onze 

banden met de jeugdleiders van (lokale) kerken en gemeenten. 

Organisatie: 

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 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 2022 als volgt uit: 

• Voorzitter: De heer W. (William) J.A. Duijzer, tevens directeur Wild  Digital; 

• Secretaris: De heer G.H. (Erik-Jan) van Dorp, tevens universitair docent aan de Universiteit 

Utrecht; en 

• Penningmeester: De heer R. (Robbert) Steensma, tevens Senior financieel specialist bij 

CACEIS Bank,  Netherlands Branch. 

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 2022 vergaderde het dagelijks bestuur wekelijks, in de zomerperiode is ook dit jaar besloten om 

deels door te vergaderen. Het dagelijkse bestuur laat zich gedurende het jaar adviseren door een 

Raad van Advies. De Raad van Advies zouden we in 2022 opnieuw heroverwegen en inrichten maar 

dit is doorgeschoven naar 2. helft 2023 

Jaarverslag  Soul Survivor Holland 2022 



Activiteiten 

Het dagelijks bestuur is in 2022 meer tijd gaan investering in Soul  Survivor  door elke week bij elkaar 

te komen. We hebben een intern  online  communicatie platform ingericht, waarmee we de planning, 

taken, voortgang en verantwoordelijkheden inzichtelijk houden. De visie van Soul  Survivor  is verder 

uitgewerkt en we hebben 3 Pijlers bepaald te weten  Mission, Equipping  en  Community.  Het 

Soulteam (onze vrijwilligers) hebben we gevraagd in welke pijler ze actief willen zijn en vanuit die 

input hebben we Soul  Builders  teams gevormd. Dit team zal komende tijd actief meebouwen aan de 

verschillende pijlers binnen Soul  Survivor. 

In aanvulling op het ontwikkelingsproces van de visie zijn we in 2022 gestart met het herevalueren 

van de organisatiestructuur. Als dagelijks Bestuur hebben we gesproken over de cultuur die we 

willen bouwen We willen realistisch kijken naar onze huidige mogelijkheden en groeistappen voor de 

toekomst. 

Omdat we in 2023 weer volledig van start willen gaan, hebben we actief geïnvesteerd in de onze 

zichtbaarheid. We leggen momenteel de laatste hand aan een nieuwe Brand. In de eerste maanden 

van 2023 gaan we de website opnieuw inrichten. Ook worden er begin januari filmpjes opgenomen 

welke we wekelijks zullen gaan laten zien waarin onze visie duidelijk zal worden gecommuniceerd. 

We willen de connectie met de jongeren weer opbouwen en zichtbaar worden in Nederland en 

daarbuiten. 

De doelstelling om in 2022 het aantal Soulmates minimaal op hetzelfde niveau te houden, zodat er 

een gezond financieel draagvlak blijft onder de jongeren zelf is niet gerealiseerd omdat onze 

belangrijkste momenten, het Soul  Survivor  Festival en  The  Weekend, zijn weggevallen. Omdat er 

financiële druk aanwezig is hebben we een sponsorplan geschreven. We willen ons netwerk 

versterken en een breder draagvlak van sponsoren en steun om Soul  Survivor  heen werven. 

Financiële positie 

Wij hebben het jaar 2022 afgesloten met een positief resultaat ad +/-F € 211,-. Dit resultaat heeft 

geleid tot een eigen vermogen in 2022 van C 22.086 positief (2021: C 21.875,- positief). 

Het bestuur stuurt de Stichting aan op basis van vooraf ingediende begrotingen door de diverse 

onderdelen welke onder de Stichting vallen. 

De verplichtingen aan de projecten in Kenia en Kosovo zijn sinds 2010 ondergebracht in de Stichting 

Soul  Survivor  Holland. We vinden het belangrijk dat armoede en sociale gerechtigheid een 

belangrijke plek binnen de organisatie behouden. 

Vooruitblik 2023 

Voor het jaar 2023 staan er een aantal zaken op de agenda. We zijn erg blij dat we dit jaar weer een 

festival kunnen organiseren en zien er naar uit de jongeren te ontmoeten. 

Als dagelijks bestuur gaan we verder met de evaluatie van de organisatiestructuur. Naast structuur 

blijven we werken aan onze cultuur. De gewenste cultuur wordt zichtbaar in alle teams. 

In 2023 zullen we ook de rol van de Raad van Advies herevalueren. 

Voor het jaar 2023 hopen we dat we een breder draagvlak aan sponsoren en supporters kunnen 

werven, zowel financieel maar ook dat er nieuwe jongeren gaan aanhaken om mee te bouwen aan 

Soul  Survivor.  In de begroting voor 2023 gaan wij uit van een nihil resultaat. 

Jaarverslag  Soul Survivor Holland 2022 



JAARREKENING 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Toelichting op de balans per 31 december 2022 
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 
(Na resultaatbestemming) 

31 december 2022 31 december 2021 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Liquide middelen (1) 36.581 32.811 

36.581 32.811 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



  

31 december 2022 31 december 2021 

PASSIVA 

   

Reserves en fondsen (2) 

  

Continuïteitsreserve 

 

22.086 21.875 

Kortlopende schulden (3) 14.495 10.936 

36.581 32.811 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 EN TOELICHTING LASTENVERDELING 

Realisatie Begroting Realisatie 

Baten: 

Baten uit eigen fondsenwerving: 

2022 2022 2021 

   

- Baten van particulieren 35.001 35.410 34.527 

- Baten van bedrijven 

   

- Baten van andere organisaties zonder winststreven 

  

645 

Totaal baten 35.001 35.410 35.172 

Lasten 

   

Besteed aan doelstellingen binnen de organisatie: 

   

- Soul Net 23.807 24.021 16.999 
Besteed aan doelstellingen via derden: 10.300 10.700 17.247 

 

34.107 34.721 34.246 
Werving baten: 

   

Kosten eigen fondsenwerving 321 323 289 

Beheer en administratie: 

   

Kosten beheer en administratie 321 323 289 

Totaal lasten 34.749 35.367 34.824 

Saldo voor financiële baten en lasten 252 43 348 

Financiële baten en lasten 41 43 50 

Resultaat 211 (0) 298 

Resultaat bestemming 2022 

   

Toevoeging/onttrekking aan: 

   

Continuïteitsreserve 211 

  

Totaal resultaatbestemming 

   

211 

Kengetallen 

   

Doelbestedingspercentage van de baten: 

Realisatie 
2022 

Begroting 
2022 

Realisatie 
2021 

  

% 

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 97% 98% 97% 

Doelbestedingspercentage van de lasten: 

   

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 98% 98% 98% 

Fondsenwervingspercentage: 

   

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 1% 1% 1% 

Wij kunnen bevestigen dat op basis van het doelstellingspercentage van de lasten de stichting 
voldoet aan de 90% eis van de ANBI status. 
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Toelichting lastenverdeling 

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Bestemming 

Doelstelling 
Lasten 

Fondsenwerving Beheer en 
administratie 

Totaal 

Besteed aan de doelstellingen: 
- binnen eigen organisatie 
- via derden 

12.862 
10.300 

  

12.862 
10.300 

Personeelskosten 1.233 38 38 1.309 
Afschrijving materiele activa - - 

  

Huisvestingskosten 3.605 113 113 3.831 
Kantoorkosten 2.596 81 81 2.758 
Verkoopkosten 530 17 16 563 
Algemene kosten 2.306 72 72 2.450 
Financiële baten en lasten 675 21 21 717 
Som der lasten 34.107 342 341 34.790 

De kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de doelstelling worden verdeeld op basis 
van de tijdsbesteding aan de diverse bestemmingen. 
Uit deze tijdsbesteding komt de volgende verdeling van deze kosten naar voren voor 2022: 

Doelstelling 94% 

Fondsenwerving 3% 
Beheer en administratie 3% 

Vanuit de lasten die zijn besteed aan de doelstelling is ook een gedeelte toe te rekenen aan 
de fondsenwerving. 
Als deze ook wordt meegenomen in de totalen, dan komt de volgende verdeling van de kosten 
over 2022 naar voren: 

Doelstelling 98% 
Fondsenwerving 1% 
Beheer en administratie 1% 

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 2022 en de realisatie 2021 op dezelfde verdeling 
gebeurt. De volgende verdeling is hierbij aangehouden: 

Doelstelling 94% 
Fondsenwerving 3% 
Beheer en administratie 3% 

In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van de verdeling van de kosten over de 
doelstellingen. 
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Continuïteit 

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis in 2020 en 2021 is een onzekere situatie ontstaan. 
Deze onzekerheid is mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid zijn ingesteld om de 
verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het effect op de stichting in het afgelopen jaren blijkt uit 
de cijfers, in vergelijk met de cijfers over 2019. De baten zijn afgenomen maar daardoor zijn er ook 
minder bestedingen geweest aan de doelstellingen. De baten en lasten over 2021 en 2022 zijn 
nagenoeg gelijk gebleven. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus verwachten wij geen 
continuïteit 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 Soul  Survivor  Holland (geregistreerd onder KvK-nummer 08186822) is feitelijk gevestigd op de 
Landbouwlaan 1B te Harderwijk. 

ANBI 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat het bestuur van Stichting Soul  Survivor  Holland 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. 

De waarderingsgrondslagen zijn overeenkomstig met richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn beoogt inzicht te verschaffen in de verwerving 
van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor de fondsen zijn geworden. 
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 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet 
worden afgelost. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat 
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode 
zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 

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. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en 
-lasten. 
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022 

  

ACTIVA 

  

VLOTTENDE ACTIVA 

   

31-12-2022 31-12-2021 

1. Liquide middelen 

  

ING 8331296 157 141 
ING 8331296 spaarrekening 28.750 25.000 
ING 4325794 (Kenya) 33 70 
ING 4325794 spaarrekening (Kenya) 4.300 4.000 
ING 1086951 (Kosovo) 41 100 
ING 1086951 spaarrekening (Kosovo) 3.300 3.500 

 

36.581 32.811 

De per 31 december 2022 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije 
beschikking, met uitzondering van de bank- en spaarrekeningen van Kenya en Kosovo. 
In het bestuursverslag is een toelichting opgenomen over Kenya en Kosovo. 
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Stichting Soul  Survivor  Holland te Harderwijk 

PASSIVA 

2. Reserves en fondsen 

Continuïteitsreserve 

2022 2021 

  

Stand per 1 januari 21.875 21.577 
Resultaatbestemming boekjaar 211 298 

Stand per 31 december 22.086 21.875 

Er is geen sprake van bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen in de reserves en fondsen van 
Stichting Soul  Survivor  Holland. 

Overeenkomstig de bepalingen is het voordelig saldo ad € 211 over 2022 ten gunste gebracht van de 
continuïteisreserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

3. Kortlopende schulden 

31-12-2022 31-12-2021 

  

Overlopende passiva 14.495 10.936 

Overlopende passiva 

  

Vooruitontvangen giften 6.820 3.265 
Nog te betalen aan Kenya 4.334 4.071 
Nog te betalen aan Kosovo 3.341 3.600 

 

14.495 10.936 
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Stichting Soul  Survivor  Holland te Harderwijk 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Huur 

Door de stichting Soul  Survivor  Holland zijn in 2010 verplichtingen aangegaan terzake de huur van een 
bedrijfsruimte aan de Landbouwlaan  lb  te Harderwijk. De looptijd van de eerste huurperiode bedroeg 
een jaar en eindigde op 31 december 2010. Na afloop van deze periode is de overeenkomst voortgezet 
voor een aansluitende periode van 1 jaar. Hierna is de huurovereenkomst vervolgens voortgezet voor 
aansluitende perioden van telkens 1 jaar. Aangezien de huurovereenkomst in 2022 niet is opgezegd 
eindigt de huidige huurovereenkomst derhalve op 31 december 2023. 

De huidige huurprijs (inclusief gas, water en elektra en schoonmaakkosten) bedraagt op jaarbasis 
€ 4.798. Zoals in de huurovereenkomst is overeengekomen zal de huur elk jaar op 1 juli worden 
aangepast overeenkomstig artikel 4.1 t/m 4.2 van de algemene bepalingen. De eerste huurindexatie 
vond plaats op 1 juli 2010. De eerstvolgende huurindexatie zal plaatsvinden op 1 juli 2023. 

Stichting Soul  Survivor  Holland belast vervolgens 20 procent van de huurprijs door aan stichting Soul 
Survivor Activities. 
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 

Besteed aan de doelstellingen 

   

Realisatie Realisatie 

 

2022 2021 

4. Besteed aan onze doelstellingen binnen eigen organisatie 

  

Lasten doelstelling Soul Net 12.862 6.953 

5. Besteed aan onze doelstellingen via derden 

  

Soul  Survivor Activities 5.500 6.000 
Soul  Survivor  Kenya 1.500 1.200 
Soul  Survivor  Kosovo 1.500 1.700 
Support Zendeling 1.800 5.500 
Overige 

 

2.847 

 

10.300 17.247 

6. Personeelslasten 

  

Overige personeelslasten 1.308 843 

Overige personeelslasten 

  

Personeel freelance 24 24 
Vergoeding kilometers /dienstreizen 1.284 819 

 

1.308 843 

Personeelsleden 

  

Bij de stichting waren in 2022 geen werknemers werkzaam. 
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Overige bedrijfslasten 

   

Realisatie Realisatie 

 

2022 2021 

7.Huisvestingslasten 

  

Huur onroerende zaak 3.274 3.210 
Gas, water en elektra 319 294 
Assurantie gebouw 122 122 
Schoonmaakkosten 116 93 

 

3.831 3.719 

8.Kantoorlasten 

  

Kantoorbehoeften 27 11 
Automatiseringslasten 1.858 1.319 
Contributies en abonnementen 296 296 
Verzekering 576 576 

 

2.757 2.202 

9.Verkooplasten 

  

Reklame- en advertentielasten 563 663 

10.Algemene lasten 

  

Accountantslasten 2.450 2.408 

11.Financiële baten en lasten 

  

Rentelasten en soortgelijke lasten 

  

Rente en kosten rekening-courant bankiers 719 839 

Ondertekening bestuursvoorzitter voor akkoord 

  

Harderwijk,     - 20  

W.J.A. Duijzer 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 20 - 



BIJLAGEN 



bijlage bij 
rapport d.d. 02-02-2023 

Stichting Soul  Survivor  Holland te Harderwijk 

6 TOELICHTING LASTENVERDELING 
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Bestemming 
Beheer en 

Doelstelling Werving baten administratie Totaal 2022 Begroot 2022 Totaal 2021 

  

 

Soul Net via derden Eigen fondsenwerving 

    

Subsidies en bijdragen 

 

10.300 

  

10.300 10.700 17.247 

Overige directe lasten 12.862 

   

12.862 13.000 6.953 

Publiciteit en communicatie 530 - 17 16 563 600 663 

Personeelskosten 1.233 

 

38 38 1.309 1.360 843 

Huisvestingskosten 3.605 

 

113 113 3.831 3.860 3.718 

Kantoor- en algemene kosten 4.902 

 

153 153 5.208 5.170 4.610 

Afschrijving en rente 675 

 

21 21 717 720 840 

 

23.807 10.300 342 341 34.790 35.410 34.874 
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