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Publicatie ANBI 2018 
 
Algemeen 
Met dagtekening 3 juli 2018 is door de belastingdienst aan het Platform VG regio 
ZuidOostBrabant onder nummer 820486991 de ANBI-status toegekend. Op grond van deze 
ANBI-toekenning kunnen personen die aan het platform een gift, donatie of schenking doen 
het betreffende bedrag (zonder drempel) als aftrekpost meenemen bij de belastingaangifte. 
Hierdoor betaalt de belastingdienst feitelijk een gedeelte van het bedrag terug aan de gulle 
gever. De hoogte daarvan is afhankelijk van de individuele situatie van de donateur. 
 
Aan de ANBI-status is een aantal verplichtingen verbonden. Een daarvan is publicatie op de 
website van de jaarcijfers. Dit moet gebeuren binnen zes maanden na afloop van het 
betreffende jaar. Deze publicatie betreft de jaarrekening 2018.      
 
Besluitvorming 
De jaarrekening 2018 is door het bestuur van het platform op 27 maart 2019 voorlopig 
vastgesteld. De jaarrekening met de onderliggende documenten is vervolgens ter controle 
aangeboden aan Crowe Foederer B.V. accountants te Eindhoven. Met dagtekening 12 april 
2019 is door genoemd accountantskantoor een beoordelingsverklaring afgegeven. Tot slot is 
de jaarrekening 2018 tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Platform op 15 april 
2019 (definitief) vastgesteld 
 
Onderdelen jaarrekening 2018 
De jaarrekening bestaat uit een rekening van baten en lasten en een balans. Binnen de 
rekening van baten en lasten kennen we twee onderdelen : de reguliere bestuurskosten en 
het project inclusief VG 2018. 
 
Rekening van  baten en lasten

Lasten R2018 B2018 R2017 Baten R2018 B2018 R2017

Bestuur Bestuur

Administratiekosten 510€          350€        491€     Contributies 3.554€      3.555€      3.451€  

Vergaderkosten 30€            80€         99€       Bijdragen van derden -€             345€         

Onkosten 500€          350€        367€     Resultaat projecten 2017 1.995€      

Reiskosten 1.162€       900€        931€     Afwikkeling oude jaren 6€            

Representatiekosten -€              200€        558€     

Informatiebijeenkomsten 267€          400€        256€     

Contributies 64€            70€         64€       

Ondersteuning bestuur 1.725€       2.100€     1.477€  

Overige kosten 294€          -€            320€     

Resultaat projecten 2017 2.877€       

Afwikkeling oude jaren 43€            -€            -€         Tekort bestuur 1.918€      550€         1.111€  

Totale lasten 7.473€       4.450€     4.563€  Totale baten 7.473€      4.450€      4.562€  

Project inclusie VG 2018

Personele kst OCO 12.747€     31.600€   Subsidie gem Eindhoven 95.928€    95.928€     

Personele kst toerusting -€              14.200€   

Personele kst steunwiel 21.555€     22.360€   

Personele kst informatie 15.356€     14.768€   

Huisvestingskosten 1.500€       6.000€     

Kantoorkosten 1.682€       4.500€     

Accountantskosten 4.000€       2.500€     

Overige projectkosten 3.168€       -€            

Lasten project 60.008€     95.928€   

Overschot project 35.921€     

Totale lasten 95.928€     95.928€   Totale baten 95.928€    95.928€      
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Op het onderdeel bestuurskosten komen we € 1.918,- tekort. Dat bedrag dekken we uit het 
eigen vermogen. Dat vermogen is toereikend om dit verlies op te vangen. 
 
Op het onderdeel projectsubsidie gemeente Eindhoven houden we € 35.921,- over. Dit 
bedrag moet worden terugbetaald aan de gemeente. Bij het opstellen van de jaarrekening is 
daarmee rekening gehouden.  
 

Balans / vermogenspositie

Activa / bezittingen 31-12-2018 31-12-2017 Passiva / EV + schulden 31-12-2018 31-12-2017

Lopende rek ABNAMRO 35.526€     12.691€   Eigen vermogen 6.538€      7.649€      

Spaarrek ABNAMRO 4.000€       4.000€     Resultaat V&W -1.918€     -1.111€     

Nog te ontvangen bedragen 7.670€       10.122€   Eigen vermogen incl res 4.620€      6.538€      

Vooruitbetaalde bedragen 65€            573€        

Nog te betalen bedragen 6.721€      20.848€     

Terugbetaling subs Ehv 35.921€    

Totale activa 47.262€     27.386€   Totale passiva 47.262€    27.386€      
 
Per eind 2018 beschikt het platform nog over een eigen vermogen van € 4.620,-. Dit is het 
saldo dat nog resteert als alle verplichtingen (maar ook rechten) zijn afgewikkeld. 
 
Overige informatie 
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Voor hun werkzaamheden ontvangen zij een 
geringe vergoeding die ruim ligt binnen de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding. 
Daarnaast worden aantoonbaar gemaakte onkosten vergoed. 
 
Het platform heeft geen personeel in dienst. Voor uitvoering van het project inclusie VG 
2018 zijn met vier personen arbeidsovereenkomsten met een tijdelijk karakter afgesloten, 
die allemaal uiterlijk 31 december 2018 zijn afgelopen. Voor het onderdeel bestuur wordt 
voor verslaglegging en ICT gebruik gemaakt van vrijwilligers. 
 
Het platform bezit geen onroerende of roerende zaken waarvan de waarde van materiële 
betekenis is. Er zijn geen contracten afgesloten met een meerjarig karakter. 
 
Informatie 
Voor nadere informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Ad Schoenmakers, 
penningmeester. Dat kan via mail : ad.schoenmakers@platformvgzuidoostbrabant.nl of 
telefonisch via 06-48137060. 
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