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Jaarrekening 2020 

 
 
 
Balans 
 
Activa  
 
Liquide middelen   Beschrijving   31-12-2020  31-12-2019 
 
ABN/Amro     NL38 ABNA 0800 3354 30       139,44         31,69 
 
                                                                                                         _________                    _________ 
Totaal Activa              139,44            31,69 
                                                                                                                     ========                     ========= 
 
 
 
Bankkosten     116,40 - 
Terugbetaald Zeestraten – Van Tiggelen    15,85 - 
Ontvangen van Accent Grave   240,00 
                                                                        _________   
Totaal Activa                 139,44    
                                                                         ========                          
 
 
 
Schulden korte termijn                           
 
Accent Grave                                           lening o/g (2017)                 561,55  
Accent Grave                                           lening o/g (2020)                 240,00  
Zeestraten – van Tiggelen  lening o/g (2017)        30,00 
Zeestraten – van Tiggelen                       lening o/g (2018)         79,51 
Zeestraten – van Tiggelen                       lening o/g (2019)                 260,28 
Zeestraten – van Tiggelen                       lening o/g (2020)                   15,85 - 
                   _________ 
     Schulden    1.155,49 

========  
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Algemene toelichting 
 
Activiteiten 
• Bundelen en ontsluiten van bestaande relevante informatie voor hulpinstanties, politiek, media, maatschappij, 

wetenschap en andere belangstellenden; 
• Toevoegen van nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve informatie, onder meer door het stimuleren en faciliteren van 

wetenschappelijk en journalistiek onderzoek, en het zelf publiceren van breed toegankelijke 
populairwetenschappelijke en wetenschappelijke papers en artikelen. 

 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen 
plaatsgevonden. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan 
de stichting. 
 
Reserves en fondsen 
Algemene reserve 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij 
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 
 
Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt 
te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming 
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam). 
 
Bezoldiging 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Vooralsnog vindt er ook geen vergoeding 
plaats voor gemaakte kosten, zoals voor vergaderingen of bezoeken. 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. 
 
 
Overige gegevens 
 
Vaststelling en goedkeuring 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een 
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 
 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/bestemming van het saldo van baten 
en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de 
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen 
van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 
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Financieel Jaaroverzicht

535708

Stichting Nederlands Instituut

voor de Documentatie van Anoniem

Afstanddoen

Golfresidentie 119

8251 NS  DRONTEN

ABN AMRO Bank N.V. 

Telefoon: 0900-0247

Servicedesk Accounts & Customers / Financieel Jaaroverzicht

Antwoordnummer 9801

1000 VA  Amsterdam

abnamro.nl/jaaroverzichtzaken

Datum

20-01-2021
Betreft

ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020

Referentienummer

002018619527 / 2020
Blad

1/2

Betalen en sparen
Saldo

31-12-2019

Saldo

31-12-2020

Ontvangen rente Betaalde rente

Bestuurrekening 

NL38 ABNA 0800 3354 30  31,69 139,44

Uw tegoeden uit hoofde van Betalen en Sparen vallen in principe onder de werking van het Depositogarantiestelsel. Dit betekent dat uw tegoed tot EUR 100.000,- per rekeninghouder is

gegarandeerd. Deze garantie geldt per bankvergunninghouder. 

In de productvoorwaarden en op de website vindt u een overzicht van de bankvergunninghouders die tegoeden op dit overzicht vermelden.

Meer informatie over het garantiestelsel en eventuele uitzonderingen met betrekking tot de dekking die voor u van belang kunnen zijn vindt u in het informatieblad en op

abnamro.nl/depositogarantiestelsel.


