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I

Algemeen
De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe werd opgericht op
6 december 2018 ten overstaan van notaris Wassink te Epe.
Kerndoel van de stichting is "het organiseren van festiviteiten en
educatieve bijeenkomsten met betrekking tot het herdenken en
beleven van de bevrijding van de dorpskernen van de gemeente
Epe en het beseffen van vrijheid in het algemeen.
De Stichting heeft een vijfkoppig bestuur.

II

Verslag door het bestuur
Gedurende de periode vanaf de oprichting tot en met 31 december
2019 is het bestuur van de stichting vooral actief geweest met
de voorbereiding van het programma rond de viering van 75
jaar bevrijding in de periode maart-april-mei 2020 en de werving
van fondsen en subsidies om diverse activiteiten mogelijk te maken.
Het programma stond per ultimo 2019 grotendeels vast en is ook
als zodanig gecommuniceerd in de medio februari 2020 door de stichting
uitgebrachte huis aan huis glossy "Vrij".
Aan fondsen werd tot en met 31 december 2019 een totaalbedrag
geworven van € 48.850 inclusief de door de gemeente Epe bij de
Raadsvergadering van november 2019 toegezegde subsidie van € 25.000
In het jaar 2020 worden nog verdere fondsen geworven.
De Stichting heeft een beleidsplan opgesteld per april 2019 waarin
haar beleid ter zake van alle activiteiten is weergegeven.
Het beleidsplan is gepubliceerd op de website van de Stichting.
Door de uitbraak van Covid-19 en het daaropvolgende verbod op
openbare evenementen, heeft de stichting haar programma in 2020 niet
op de beoogde wijze kunnen uitvoeren. Wij hebben onze activiteiten
moeten beperken tot het uitbrengen van het magazine VRIJ en de
openingsmanifestatie op 2 maart 2020: de lezing door de heer
Jan Terlouw.
De Stichting zal de beoogde activiteiten zo volledig mogelijk proberen
te verplaatsen naar eind 2020 en voorjaar 2021: "75 + 1 jaar bevrijding"

De Stichting heeft ANBI status verkregen in 2019.
III

Bestemming saldo
Het batig saldo over 2019 bedraagt
en wordt gevormd door:

€

11.551

Inkomsten uit sponsoring
Inkomsten uit giften
Inkomsten uit subsidies

€

12.750
600
13.350

€
Operationele kosten voor:
beheer en administratie
bankkosten
communicatie en PR

€

Saldo

€

316
125
1.358
1.799

€

11.551

Uiteraard zijn de inkomsten te oormerken als bedragen die moeten
worden aangewend voor de diverse projecten rond 75 jaar vrijheid.
Het volledige saldo wordt dan ook toegevoegd aan de bestemmingsreserve "Projecten 75 jaar vrijheid".
IV

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Willem Meenink, voorzitter
Peter Benjamin Verstoep, secretaris
Adriaan Pol, penningmeester
Jacques Antoine van Diepenbrugge, bestuurslid
Hendrikus Pol, bestuurslid

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 29 juni 2020

W. Meenink, voorzitter

P.B. Verstoep, secretaris

Jaarrekening

Grondslagen van de jaarrekening
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemene uitgangspunten
van maatschappelijk algemeen aanvaardbare waarderingsgrondslagen en specifiek
volgens de hieronder beschreven grondslagen
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, onder aftrek
van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen tenzij anders is vermeld.
Vorderingen
Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd uit de resultaatbestemming en zijn geoormerkt
voor het doel waarvoor die zijn gevormd.
Het volledige saldo van de stichting wordt bestemd voor de activiteiten ter gelegenheid
van de viering van 75 jaar vrijheid.
Ontvangen subsidies zijn onder voorwaarde van doelbestemming verstrekt. Deze
lopen niet over de staat van baten en lasten maar worden rechtstreeks toegevoegd
aan de bestemmingsreserve.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn opgenomen tegen de nominale waarden.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben,
rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen

Balans per 31 december 2019

€

31-12-2019
€

ACTIVA
Vlottende activa
Te vorderen posten

29.840

Liquide middelen

25.405

55.245
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve "projecten 75 jaar
vrijheid"

5.500

47.051
52.551

Schulden op korte termijn
Te betalen posten
Overlopende posten

254
2.440
2.694

55.245

Staat van baten en lasten over 2019
€

2019
€

BATEN
Sponsoring
Giften
Subsidies

12.750
600
13.350

LASTEN
Bankkosten
Kosten voor communicatie en PR
Beheer en administratriekosten

125
1.358
316
1.799

SALDO
Toevoeging aan bestemmingsreserve

RESTEREND SALDO

11.551
-11.551

-

