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Algemeen 

Doelstelling 

Het doel van op 4 februari 2010 opgerichte de Stichting is: “het lenigen van materiële noden van 
personen, met name in die gevallen dat daarin niet, niet voldoende of niet tijdig is voorzien. 
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van fondsen zowel bij private als 
bij publiekrechtelijke (rechts)personen, organisaties of instellingen. 

Financiering van de activiteiten 
 
In een aanloopfase van 4 jaren hebben een vriertal grote Gemeenten en met name de Provincie 
Fryslân voor de Stichting een stevige financiele basis gelegd. M.i.v. het jaar 2015 financieren een 
groot aantal Friese Gemeenten de organisatiekosten van de Stichting. De clientengelden worden 
geheel beschikbaar gesteld door goede doel instellingen binnen, doch ook vooral buiten de 
Provincie Fryslân.  
 
Resultaten 2016 
In het jaar 2016 konden de uitgaven ruimschoots worden gedekt uit de bijdragen van Gemeenten. 
Het overschot van ruim € 7.000 was mede te danken aan de inzet van vrijwilligers, lagere 
controlekosten en doordat de in het jaar 2015 gemaakte verhuis en inrichtingskosten zich niet meer 
voordeden. De bezetting van het kantoor is wel krap gebleken. Mogelijk zal er enige versterking in 
de personeelsformatie moeten komen. 
 
Vooruitzichten 2017 etc. 
De participatiegraad van het aantal gemeenten dat SUN Friesland financieel ondersteunt is 
momenteel zodanig dat de lopende organisatiekosten kunnen worden gedekt. De begroting voor 
organisatiekosten sluit in 2017 met een post onvoorzien van € 2.000 op nihil. Voor grotere 
onvoorzienen uitgaven kunnen we een beroep doen op de organisatie reserve. Of de begroting voor 
het jaar 2018 sluitend te krijgen is zal afhangen van de participatiegraad en van de omvang van de 
kantoorbezetting. 
 
De participatiegraad van de Friese Gemeenten is momenteel ca 80%. Er zijn kansen dat zich meer 
gementen aansluiten. Het is echter ook mogelijk dat fusies van gemeenten de participatiegraad 
verminderen. De participatiegraad blijft daarom onzeker. De Stichting zal zich blijvend inzetten om 
nog meer friese gemeenten te bewegen om te participeren.  
 
Voor de financiering van clientengelden is de Stichting helemaal aangewezen op particuliere 
stichtingen. Ondanks dat de bijdragen van Friese fondsen toenemen blijft het grootste deel van de 
clientengelden afkomstig van stichtingen van buiten de Provincie Fryslân. Het bestuur gaat derhalve 
voort met haar beleid om de participatie van de in Fryslân gevestigde fondsen te bevorderen. 
Daarnaast zullen acties worden voorbereid om bijdragen van bedrijven te verkrijgen.  
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Balans per 31 december 2016 

 31-12-2016  31-12-2015 
 €  € 
Activa    
    
Vaste activa    
Inrichting 0  0 
    
Vlottende activa    
Vorderingen 3.048  3.016 
Liquide middelen 175.717  203.217 
Totaal vlottende activa 178.765  206.233 
    
Totaal activa 178.765  206.233 
    
    
    
 31-12-2016  31-12-2015 
Passiva 
 

   

Risicodragend vermogen    
Organisatie reserve 
Fonds clientengelden 

79.423  71.700 

    
Overlopende posten     
Fondsen vooruitbetaalde clientengelden 82.793  116. 348 
    
Kortlopende schulden    
Diverse schulden 16.549  18.185 
    
    
Totaal passiva 178.765  206.233 
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Resultaat organisatie 2016 

 Resultaat  Begroting  Resultaat 
 2016  2016  2015 
 €  €  € 
Middelen      
      
Gemeenten 80.121  74.000  84.531 
Fondsen   7.000  0 
Rentebaten 348  500  518 
 80.469  81.500  85.049 
      
Bestedingen      
      
Personeelskosten 63.797  70.220  66.862 
Overige kosten organisatie 8.949  11.280  15.178 
 72.746  81.500  82.040 
      
Saldo middelen en bestedingen 7.723  0  3.009 
Toevoeging organisatie reserve -7.723  0  -3.009 
 0  0  0 
      
      
      
Resultaat financiering van verleende giften 2016      
      
Giften aan clienten 444.211  360.000  440.317 
      
Gefinancierd door subsidies van:      
Provincie Fryslân 0  0  45.293 
Fondsen 395.056  360.000  388.097 
Terugbetaalde leningen  37.061    6.927 
Terugbetaalde giften en diversen 12.094     
 444.211  360.000  440.317 
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Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

Algemeen 
De activiteiten van Stichting Urgente Noden Friesland bestaan uit de exploitatie van een noodhulp 
bureau. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten.  
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar. Worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Aanschaffingen en inrichtingskosten die als aanloopkosten worden gesubsidieerd, worden niet 
geactiveerd en derhalve ineens ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid.  
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen toegekende subsidies en alle hiermee verbonden 
kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met in 
achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Subsidies welke zijn toegekend over meerdere boekjaren worden naar tijdsgelang toegerekend aan 
het verslagjaar.  
De activiteiten van de Stichting hebben geen winstoogmerk en zijn derhalve niet onderhevig aan de 
heffing van winstbelastingen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans 
 
Vaste Activa 
De aangekochte kantoorinrichting is in zijn geheel gesubsidieerd en wordt derhalve niet 
geactiveerd. 
 

Vorderingen 
 

31.12.2016 
  

31.12.2015 
 €  € 
    
Subsidies Gemeenten 1.650  1.650 
Subsidie Provincie Fryslân 0  0 
Overige vorderingen 1.398  1.366 
 3.048  3.016 
 
 
Liquide middelen 31-12-2016  31-12-2015 
 €  € 
    
Rabo Bank lopende rekeningen 29.346  30.361 
Rabo Bank spaarrekening 146.371  172.856 
 175.717  203.217 
 
 
Organisatie reserve   Verloop  Verloop 
   2015  2015 
   €  € 
      
Reserve begin boekjaar    71.700    68.691   
Saldo organisatie resultaten   7.723  3.009 
Reserve einde boekjaar   79.423  71.700 

                                
Overlopende posten giften en subsidies   Saldo per   Saldo per 
   31.12.2016  31.12.2015 
   €  € 
      
Vooruit ontvangen van Gemeenten 

 

  4.716  0 
Terugontvangen leningen etc.   54.048  42.740 
Vooruitontvangen Fondsen    24.029  73.608 
   82.793  116.348 
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Schulden korte termijn 31-12-2016  31-12-2015 
 €  € 
    
Belastingen 3.105  3.226 
Overige schulden 13.444  14.959 
 16.549  18.185 
 
 
Toelichting op de onderscheiden posten van “Resultaat organisatie 2016” 

 
 
Personeelskosten 

Werkelijk 
2016 

 Begroting 
2016 

 Werkelijk 
2015 

 €  €  € 
      
Brutoloon 47.188  48.000  50.405 
Sociale lasten, pensioenkosten etc 12.996  15.500  12.676 
Uitzendkrachten en vrijwilligers 
Reiskosten en overige loonkosten 

2.623 
990 

 4.800 
1.920 

 2.529 
1.252 

 63.797  70.220  66.862 
 
Overige kosten organisatie 

     

Huur en servicekosten 0  0  0 
Reiskosten 463  500  556 
Verzekeringen 1.869  1.050  2.316 
Telefoon 529  630  515 
Automatisering en website   3.073  3.000  3.848 
Kantoorkosten 545  800  2.468 
Administratie en controlekosten 0  0  3.328 
Brochures, briefpapier 39  1.000  415 
Drukwerk en promotie 1.286  1.450  1.052 
Overige kosten 1.145  850  680 
Onvoorzien 0  2.000  0 
 8.949  11.280  15.178 
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Toelichting op de onderscheiden posten van “Resultaat financiering van 
verleende giften 2016” 

Provincie Fryslân 
De subsidieafspraken met de Provincie Fryslân zijn in het jaar 2015 geheel afgewikkeld. Voor de 
ruimhartige afwikkeling zijn wij nog steeds zeer erkentelijk. 
 
Terugbetaalde leningen  
Aan clienten worden naast giften ook leningen verstrekt in die gevallen als andere reguliere 
voorzieningen een terugbetaling redelijkerwijs mogelijk maken. Een deel van de leningen wordt 
daadwerkelijk terugbetaald. De ontvangen bedragen uit terugbetaalde leningen worden hernieuwd 
ingezet voor giften aan clienten. Een zelfde procedure geldt indien om andere redenen verstrekte 
giften worden terug ontvangen. 
 
 
Ondertekening 
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 22 maart 2017. 

 
R. Mulder, voorzitter: 
 

M. Garnier, secretaris: 
 

J.F.A.M. Folkers, penningmeester:                     


