
JAARREKENING 2019

Stichting Schreeuw om Leven

Ruitersweg 35
1211 KT HILVERSUM



INHOUDSOPGAVE PAGINA

ACCOUNTANTSRAPPORT
1. Samenstellingsverklaring van de accountant 4

FINANCIEEL VERSLAG
1. Algemene informatie 7

JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2019 9
2. Staat van baten en lasten over 2019 10
3. Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling 11
4. Toelichting op de balans per 31 december 2019 13
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 17
6. Ondertekening door bestuur 20



ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Schreeuw om Leven

Ruitersweg 35
1211 KT HILVERSUM

Datum Urk, 24 juni 2020
Kenmerk 2019/RdB/195072
Behandeld door R. de Boer

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2019 met
betrekking tot uw stichting.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Schreeuw om Leven te Hilversum is door ons samengesteld op basis 
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 
en de staat van baten en lasten 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 Schreeuw om Leven. 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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Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
gewenste gegevens en adviezen zijn wij uiteraard steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Profinis Accountants B.V. 

Drs. H. Bakker AA
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FINANCIEEL VERSLAG



1. ALGEMENE INFORMATIE

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het vanuit Bijbelse grondslag beschermen van al het ongeboren en geboren
menselijk leven.

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door een media- en actiegerichte benadering:

-          het organiseren van bijeenkomsten en het houden van spreekbeurten;
-          het publiceren via eigen middelen, zoals nieuwsbrieven, e-mail en internet;
-          het benaderen van de pers en van politici via nieuwsberichten en door publieke acties,

  zoals de jaarlijkse Mars voor het Leven;
-          het netwerken met andere pro-life (gezinde) organisaties, zowel nationaal als 

  internationaal;
-          het verlenen van hulp bij ongewenste zwangerschap en na een abortus door middel van

  de hulpverleningsafdeling Er is Hulp;
-          het promoten van het Bijbellezen en van gebed.

Beloningsbeleid:
Vrijwilligers werken op kantoor en in het hele land.
Er zijn 6,5 FTE in dienst.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Bestuur:
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter: J.D. van Nifterik
Secretaris: J.D. van der Mast - Südkamp
Penningmeester: H. Versteeg
Bestuurslid: G.J. van de Bovenkamp
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JAARREKENING



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris 9.675                10.908             
Vervoermiddelen 24.844             637                   

34.519             11.545             

Vlottende activa
Voorraden 14.700             2.500                
Vorderingen 10.007             9.027                
Liquide middelen 355.619           146.424           

380.326           157.951           

Totaal van de activa 414.845           169.496           

€ € € €
PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
Overige reserves 312.094           87.980             

Fondsen
Bestemmingsfondsen 69.073             50.861             

381.167           138.841           

Kortlopende schulden
Crediteuren 18.553             19.441             
Overlopende passiva 15.125             11.214             

33.678             30.655             

Totaal van de activa 414.845           169.496           

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€ € € €
BATEN

Baten van particulieren 716.312           531.950           
Baten van bedrijven en instellingen 243.853           177.316           

Som van de geworven baten 960.165           709.266           

Overige baten 2.083                -

Som van de baten 962.248           709.266           

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Er is Hulp 26.625 14.403             
Leef 117.438 153.821           
Mars voor het Leven 86.045 79.214             
Voorlichting 19.315 43.277             
Sponsorplan 13.159 10.937             
Film Unplanned 19.858 -
Algemeen 4.000 6.313                

286.440           307.965           

Personeelslasten 366.826           352.652           
Afschrijvingen 5.889                6.486                
Overige bedrijfslasten 54.470             45.086             

427.185           404.224           

Som van de lasten 713.625           712.189           

Saldo voor financiële lasten 248.623           -2.923              
Saldo financiële lasten -4.214              -4.678              

Saldo baten minus lasten 244.409           -7.601              

Bestemming van het saldo
Bestemmingsfondsen 20.295             16.016             
Overige reserves 224.114           -23.617            
Totaal van de toevoeging/onttrekking 244.409           -7.601              

Jaar 2019 Jaar 2018

Pagina 10 van 20



3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING

Inschrijving kamer van koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41189167.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting maakt gebruik van de verslaggevingsregels volgens RjK C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 
onder aftrek van de afschrijvingen. 

Afschrijvingen
Inventaris                                                                                                                                                       20-30%
Vervoermiddelen                                                                                                                                             30%

Voorraden
Voorraden betreffen kantoorartikelen en promotiematerialen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
 
Vorderingen, liquide middelen en schulden
Vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien daarvan 
wordt afgeweken, dan wordt dat nader toegelicht.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET BATIG SALDO

Algemeen
Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van geleverde 
artikelen en diensten enerzijds en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatsbepaling
Het resultaat (saldo van de baten en lasten) wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar 
betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de artikelen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Baten uit fondswerving bestaan uit giften, donaties, legaten en alle overige ontvangsten die in het verslagjaar 
zijn ontvangen of toegezegd.
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Lasten
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de 
doelstelling, de kosten van werving van baten en aan de beheerskosten.

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.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een restwaarde.

Financiële lasten
De financiële lasten betreffen het saldo van de rentebaten en -lasten, alsmede de betaalde bankkosten en 
betaalkosten.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloopoverzicht is als volgt:
 Materiële 
vaste activa 
€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Verkrijgingsprijs 33.869             
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -22.324            

Saldo per 1 januari 2019 11.545             

Mutaties
Investeringen 35.094             
Afschrijvingen boekjaar -12.120            

Boekwaarde per 31 december 2019
Verkrijgingsprijs 68.963             
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -34.444            

Saldo per 31 december 2019 34.519             
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VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Voorraden
Voorraden kantoorartikelen en promotiematerialen 14.700             2.500                

De voorraden zijn volledig in eigendom van de stichting.

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 10.007             9.027                

Liquide middelen
ING bank betaalrekening 176.517           132.028           
ING bank spaarrekening 178.013           14.100             
Kas 1.089                296                   

355.619           146.424           

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

RESERVES EN FONDSEN

Algemene reserve
Stand per 1 januari 87.980             111.597           
Resultaatsbestemming 224.114           -23.617            

Stand per 31 december 312.094           87.980             

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds auto 39.073             2.083                
Bestemmingsfonds sponsorplan 30.000             48.778             

Saldo bestemmingsreserves 69.073             50.861             

Bestemmingsfonds auto
Stand per 1 januari 2.083                6.125                
Vrijval bestemmingsfonds auto -2.083              
Resultaatsbestemming 39.073             -4.042              

Stand per 31 december 39.073             2.083                

Bestemmingsfonds sponsorplan
Stand per 1 januari 48.778             28.720             
Resultaatsbestemming -18.778            20.058             

Stand per 31 december 30.000             48.778             

De algemene reserve betreft het deel van de batige saldi wat nog niet is aangewend  voor de 
doelstelling.

Bestemmingsfonds t.b.v. sponsorauto/bus. Deze wordt ingezet bij abortuscentra, beurzen en 
evenementen. 

Bestemmingsfonds t.b.v. vrouwen die om verschillende redenen een zwangerschap willen afbreken. 
Door het sponsorplan kunnen vrouwen ondersteund worden.

In het jaar 2020 is het COVID-19 virus in Nederland uitgebroken. In de periode maart tot en met juni 
zijn door overheidsmaateregelen nagenoeg alle activiteiten stopgezet, waaronder ook de 
fondswerving. De inkomsten zijn daardoor aanzienlijk afgenomen. Tekorten die zijn ontstaan tijdens 
deze periode zullen worden geput uit de algemene reserve.
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KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2019 31-12-2018

Crediteuren
Crediteuren 18.553             19.441             

Overige schulden en overlopende passica
Overlopende passiva 15.125             11.214             
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€ € € €
BATEN

Algemene giften SOL 681.298           614.916           
Giften hulpverlening EiH 37.266             13.255             
Giften Sponsorplan 26.148             30.994             
Giften Mars voor het Leven 62.782             38.321             
Legaten 97.500             11.705             
Giften Hulpbus 51.443             -
Giften film 'Unplanned' 1.874                -
Overige baten 3.937                75                     

Totaal 962.248           709.266           

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Er is Hulp 26.625 14.403             
Leef 117.438 153.821           
Mars voor het Leven 86.045 79.214             
Voorlichting 19.315 43.277             
Sponsorplan 13.159 10.937             
Film Unplanned 19.858 -
Giften verwante instellingen 4.000 6.313                

Totaal 286.440           307.965           

Jaar 2019 Jaar 2018
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€ € € €

Personeelslasten

Lonen en salarissen 232.091           225.362           
Sociale lasten 46.451             44.515             
Pensioenlasten 6.408                -
Overige personeelslasten 81.876             82.776             

366.826           352.653           

Lonen en salarissen
Bruto salarissen 214.899           210.091           
Nabetalingen - 487                   
Vakantiegelden 17.192             14.784             

232.091           225.362           

Sociale lasten
Sociale lasten 46.451             44.515             

Pensioenlasten
Pensioenlasten 6.408                -

Overige personeelslasten
Vergoeding freelancers 27.355             42.270             
Reis- en verblijflasten 28.904             30.659             
Kantinelasten 679                   395                   
Overige personeelslasten 24.938             9.452                

81.876             82.776             

Aan het bestuur zijn geen beloningen voor hun werkzaamheden betaald.

Jaar 2019 Jaar 2018

Bij de stichting is in het jaar 2019 6,5 fte (2018: 5,8) in loondienst geweest. 
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€ € € €

Afschrijvingen

Inventaris 5.889                6.486                

Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 28.032             26.451             
Kantoorlasten 19.348             11.915             
Algemene lasten 7.090                6.719                

54.470             45.085             

Huisvestingslasten
Huisvestingslasten 28.032             26.451             

Kantoorlasten
Telefoon 5.230                5.641                
Contributies en abonnementen 3.375                3.264                
Kantoorbenodigdheden 1.397                1.692                
Automatiseringslasten 9.346                1.318                

19.348             11.915             

Algemene lasten
Accountantslasten 1.694                363                   
Administratielasten 997                   946                   
Representatielasten 2.406                1.096                
Kleine aanschaffingen 635                   1.685                
Verzekering 1.145                1.180                
Overige algemene lasten 213                   1.449                

7.090                6.719                

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -4.214              -4.678              

Jaar 2019 Jaar 2018

Pagina 19 van 20



6. ONDERTEKENING BESTUUR

Ondertekening door bestuur voor akkoord.

Hilversum, 24 juni 2020

J.D. van Nifterik, voorzitter

H. Versteeg, penningmeester
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