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Voorwoord
Algemeen
Vanuit een lokaal, particulier initiatief is op 31 januari 2018 Stichting De Kledingschuur Alphen aan
den Rijn (verder: De Kledingschuur) opgericht. De stichting heeft als doel:
 Het bestrijden van armoede door invulling te geven aan de basisbehoefte van kleding;
 Het verstrekken van gratis, of tegen sterk gereduceerd tarief, kleding, schoeisel en
verzorgingsproducten aan mensen uit de doelgroep van mensen met stille armoede;
 Het voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel vernietigd worden;
 Al hetgeen met vorenstaande verband houdt.
Huisvesting
Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de activiteiten en de doelstellingen van de stichting is (met
terugwerkende kracht) per 1-12-2017 een gedeelte van het voormalige zorgcentrum St. Joseph aan
de Hoflaan gehuurd. De verschuldigde huurprijs kon worden gematigd door het zelf uitvoeren van
diverse schoonmaakwerkzaamheden door medewerkers (vrijwilligers) van De Kledingschuur.
Startsubsidie
Om de eerste jaren De Kledingschuur te ondersteunen om (financieel) onafhankelijk te worden, heeft
de gemeente Alphen aan den Rijn in totaal € 9.000.- subsidie toegezegd uit te betalen in 3 jaar (2018:
€ 5.000,-, 2019: € 3.000,- en 2020: € 1.000,-).
Omzetbelasting
Op dit moment is De Kledingschuur omzetbelasting verschuldigd aan de fiscus. In 2019 zal worden
onderzocht of en hoe de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) kan worden verkregen,
alsmede of en op welke voorwaarden de stichting kan worden vrijgesteld van het afdragen van
omzetbelasting.
Boekjaar
Gezien de oprichting van de stichting loopt het eerste boekjaar van 1 februari 2018 tot en met
31 december 2018. De baten en lasten hebben dan ook betrekking op deze periode, behoudens de
huur en servicekosten over december 2017 en januari 2018 (in totaal € 939,-).
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BALANS PER

31-12-2018

ACTIVA
Liquide middelen
kas
bank
Totaal liquide middelen

1.013,40
838,27

Nog te ontvangen posten
subsidie gemeente Alphen aan den Rijn
voorgeschoten kosten
Totaal nog te ontvangen posten

1.000,00
1.500,00

1.851,67

2.500,00

TOTAAL ACTIVA

4.351,67

PASSIVA

TOTAAL PASSIVA

3.912,67

439,00
439,00
4.351,67
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Nog te betalen posten
omzetbelasting 4e kwartaal 2018
Totaal nog te betalen posten

3.912,67
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Toelichting op de balans
Liquide middelen
De kasgelden zijn conform de aanwezige kasgelden per 31-12-2018.
De banktegoeden stemmen overeen met de opgave (bankafschrift) van de bank.
Nog te ontvangen posten
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor 2018 een (start)subsidie beschikbaar gesteld ad
€ 5.000,-. De gemeente heeft per brief medegedeeld dat voor de huur van de ruimte aan de Hoflaan
€ 1.000,- is uitgegeven en heeft daarom € 4.000,- aan subsidie overgemaakt. Aangezien De Kledingschuur zelf de huur heeft betaald vanaf 1-12-2017 is het restant van de subsidie opgenomen als nog
te ontvangen van de gemeente. Stichting Woonforte heeft overigens desgevraagd ontkent een
betaling van de gemeente ad € 1.000,- te hebben ontvangen.
De Kledingschuur heeft eenmalig kosten voor een bestuurslid voorgeschoten. Dit bedrag is inmiddels
geheel retour ontvangen.
Nog te betalen posten
De verschuldigde omzetbelasting over het 4e kwartaal 2018 is in januari 2019 aan de belastingdienst
afgedragen.
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Eigen vermogen
Het positief saldo van de jaarrekening 2018 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Stichting De Kledingschuur Alphen
Hoflaan 27
2405 BS Alphen aan den Rijn
https://kledingschuuralphenaanden
info@dekledingschuur.nl

RESULTATENREKENING

2018

BATEN
Omzetten
Opbrengst verkoop kleding
Afdracht omzetbelasting
Netto omzet

7.983,35
-1.403,00
6.580,35

Subsidie gemeente Alphen aan den Rijn

5.000,00

TOTAAL BATEN

11.580,35

LASTEN
Huur gebouw
kale huur
voorschot servicekosten

4.375,10
1.747,50
6.122,60

Kantoorkosten
administratiekosten
bankkosten
brandstofkosten auto
kantoorinventaris
overige kantoorkosten
representatiekosten
telefoonkosten
verzekeringskosten en belastingen

322,25
26,48
204,07
80,10
239,40
98,10
210,93
363,75

7.667,68

Resultaat boekjaar (voordelig)

3.912,67
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1.545,08
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Toelichting op de exploitatierekening
Omzetten
In de gerealiseerde omzetten is een bedrag ad € 720,- inbegrepen wat betrekking heeft op de
periode vóór 1-2-2018. Dit bedrag is kort na de oprichting van de stichting dd. 31-1-2018 gestort op
de bankrekening van de stichting.
Subsidie gemeente Alphen aan den Rijn
Om de eerste jaren Stichting De Kledingschuur te ondersteunen om (financieel) onafhankelijk te
worden heeft de gemeente Alphen aan den Rijn per brief van 14 februari 2018 voor 2018 een
(start)subsidie beschikbaar gesteld ad € 5.000,-.
Huur gebouw
Met Stichting Woonforte is een huurcontract afgesloten per 1-12-2017 (!) inzake de huur van een
gedeelte van het pand aan de Hoflaan 27. De aanvankelijke huur bedroeg maandelijks € 335,- voor
de kale huur alsmede € 134,50 voor servicekosten (voorschot). Telkens per 1 juli wordt de huur
geïndexeerd, voor het eerst per 1-7-2018. In deze jaarrekening is de totaal betaalde huur over de
periode 1-12-2017 tot en met 31-12-2018 verantwoord. De totale huur en servicekosten over dec-17
en jan-18 bedroeg € 939,-.
In de jaarrekening is geen rekening gehouden met de afrekening van de servicekosten.
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Resultaat boekjaar
Het boekjaar 2018 sluit met een positief saldo ad € 3.912,72. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen
vermogen.
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VASTSTELLING JAARREKENING
De jaarrekening 2018 van de Stichting De Kledingschuur Alphen aan den Rijn, sluitend met een
positief resultaat ad € 3.912,67, is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 10 mei 2019.

