
 
JAARREKENING 2020

Stichting IViR-fonds
 gevestigd te Amsterdam

  

pagina 1 van 9 



Stichting IViR-fonds
 t.a.v. het bestuur
 Postbus 15514
 1001 NA Amsterdam

Oostburg, 25 mei 2021

Onderwerp: Jaarrekening 2020
 

Geachte bestuursleden,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden:

Opdracht

Werkzaamheden
Het is onze taak, in overeenstemming met onze vakverantwoordelijkheid, om de verzamelde gegevens te
verwerken, te rubriceren en een samenvatting van de financiële gegevens te rapporteren. Vanuit de aard
van de werkzaamheden kan geen zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening worden verstrekt.

Bevestiging
Op deze jaarrekening zijn de grondslagen voor financiële verslaggeving van toepassing zoals opgenomen
in Titel 9 Boek 2 van het nederlands geldend Burgerlijk Wetboek BW). Het is de verantwoordelijk van het 
bestuur tot het opstellen van een jaarverslag en jaarlijkse publicatie, behorende bij de richtlijnen met 
betrekking tot een stichting met een ANBI-status. 

Met vriendelijke groet,

Marc Maes Beheer & Advies
Marc Maes

Ingevolge uw opdracht hebben wij het in dit rapport opgenomen financieel jaarverslag 2020 van Stichting IViR-
fonds, te Amsterdam, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde financiële jaarrapportage 
berust bij u.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
informatie zijn wij graag bereid.
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STICHTING IViR-Fonds

De stichting staat ingeschreven in het Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3414.0237.

Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:
 - De heer G.J. Kemper, voorzitter
 - Mevrouw C. van Boxtel 
 - De heer E.J. Dommering

De contactgegevens per balansdatum zijn: Stichting IViR-fonds
 Postbus 15514
 1001 NA Amsterdam

Het dagelijks bestuur is feitelijk gevestigd aan de Nieuwe Achtergracht 166 - vijfde verdieping, 1018 WV Amsterdam.

De stichting is opgericht op 1 september 2000 en heeft het volgende doel het werven en beheren van fondsen ten behoeve 
van activiteiten waarmee informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam wordt ondersteund.
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
in €

ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen -                -                

Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 106.605        111.699        
ABN AMRO Bank N.V., deposito 180.209        180.209        

286.814        291.908        

 
286.814        291.908        

PASSIVA

Eigen vermogen
 - Algemene reserves 286.814        291.908        
 - Bestemmingsreserves -                -                

286.814        291.908        

Kortlopende schulden
 - Nog te betalen -                -                

286.814        291.908        

Balans per 31-12-2020 Balans per 31-12-2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
in €

2020 2019

Omzet
Bedragen derden -                -                
Rente-inkomsten -                -

-                -                

Bedrijfskosten
Donaties Stichting Informatierecht 5.000            -                
Bankkosten 94                 102               

5.094            102               

RESULTAAT -5.094          -102             
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Aard van de stichting

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva

Vorderingen

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Stichting IViR-fonds is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Nieuwe Achtergracht 166, vijfde 
verdieping. De belangrijkste activiteiten is het werven en beheren van fondsen ten behoeve van activiteiten waarmee  
informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam wordt ondersteund.

Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van fondswervende 
instellingen. Er vindt geen accountantscontrole plaats (herformulering).

Vergelijking met voorgaand jaar

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.    
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Toelichtingen op de balans

Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen in het verslagjaar is als volgt:

saldo per Resultaat- Overige saldo per
1 januari bestemming Mutaties 31-dec

- Algemene reserves 291.908        -5.094 - 286.814 
- Bestemmingsreserves - - - - 

Totaal 291.908        -5.094 - 286.814 

Algemeen
Een verdere toelichting op de balans heeft niet plaatsgevonden.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De stichting heeft geen "niet uit de balans blijkende verplichtingen".

Toelichtingen op staat van baten en lasten

Personeelsleden
Bij de stichting waren er geen personeelsleden werkzaam.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden voor de stichting.

Algemeen
Een verdere toelichting op de staat van baten en lasten heeft niet plaatsgevonden.
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire winstbestemmingsregeling
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de beschikking van het resultaat.

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het (negatieve) resultaat over het verslagjaar toe te voegen aan de algemene reserves.
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