F i n a n c i e e l J a a r v e r s l a g 2017
De Stichting Platform Bescherming Burgerrechten heeft als belangrijkste doel het faciliteren van het
Platform Bescherming Burgerrechten, zodat de leden van dat Platform het belangrijke werk kunnen
doen waarvoor zijn samenwerken. De steun die de Stichting leverde voor het verzorgen van een
secretariaat en de publiciteitscampagnes en andere acties wordt in dit Jaarverslag verantwoord.
Voor wat ermee bereikt is (en waar het Platform trots op mag zijn) wordt verwezen naar de website
van het Platform zelf. Hier zij slechts vermeld, dat het bestuur van de Stichting met genoegen heeft
kunnen constateren dat elke cent die besteed is aan het laten functioneren van het Platform goed
besteed is geweest. Nederland kan een platform zoals het Platform Bescherming Burgerrechten niet
missen!
Het vermogen van de Stichting is beperkt. Het is een zorg voor de Stichting om dat vermogen op peil
te houden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. In 2017 is dat gelukt. De balans toont als volgt:

vaste activa
vlottende activa:
vorderingen
liquide middelen
Totaal activa:

31-dec-16
0
0
2.680
2.680

Balans 2017
31-dec-17
0
eigen vermogen
bestemmingsreserves
2000
langlopende leningen
1.821
kortlopende leningen
3.821
totaal passiva:

31-dec-16
680
2000
0
0
2.680

31-dec-17
821
3.000

Het bestuur streeft ernaar om het eigen vermogen te doen toenemen tot een bedrag ter hoogte van
de jaarlijkse omzet. Dat zou een gezonde financiële basis onder het Platform leggen. In dat streven is
het bestuur in 2017 echter nog niet geslaagd. De Staat van baten en lasten geeft aan, dat daarvoor
een vermogen van om en nabij de € 14.000 nodig zou zijn. Dat wordt bij lange na nog niet gehaald.
Staat van Baten en Lasten 2017
Baten
Subsidies en donaties
8.000,00
750,00
5.000,00
13.750,00
TOTAAL BATEN

Lasten
Lasten organisatie
0,00
172,72
172,72

Algemene subsidie
Lezingen
Voorschot/donatie

€ 13.750,00

kosten bestuur
overige kosten organisatie

0
3.821
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Lasten activiteiten
301,29
8.948,00
5.187,26
14.436,55
TOTAAL LASTEN:

Website
Ondersteuning platform
Ondersteuning proefproces en publiciteitscampagne

€ 14.609,27

Met de inkomsten konden bijna alle uitgaven gedekt worden. Het saldo op de bankrekening daalde
uiteindelijk met € 859,27 naar € 1.820,60. Dat is eigenlijk te weinig voor een gezonde financiële
positie, maar als de subsidieverstrekkers en donateurs ook in de komende jaren in de beurs tasten
voor de activiteiten van het Platform is het genoeg. En door een extra toezegging door een van de
deelnemers van het Platform is het eigen vermogen ondanks het enigszins teruggelopen banksaldo
toch iets gegroeid.
De besteding van de uitgaven is voornamelijk ten goede gekomen aan de bekostiging van het
secretariaat van het Platform, de publiekscampagnes en de voorbereiding van het proefproces
waaraan het Platform deelneemt. Met andere woorden: bijna alle uitgaven zijn rechtstreeks ten
goede gekomen aan de doelstellingen van de Stichting, aan het werkelijke werk dat gedaan moet
worden. Van belang hierbij is nog te vermelden, dat het secretariaat dat wordt gevoerd een
inhoudelijk secretariaat is. Niet alleen worden de afspraken en actiepunten bijgehouden en
vergaderingen voorbereid, maar een aantal acties, zoals het schrijven en publiceren van stukken of
het doen van onderzoek, wordt ook door het secretariaat en de voorzitter van het Platform zelf
uitgevoerd (N.B. de voorzitter van het Platform is niet dezelfde als de voorzitter van de Stichting;
dat zijn twee gescheiden functies).
Het bestuur is er fier op, dat er helemaal niets is uitgegeven aan kosten van het bestuur van de
Stichting zelf.
kosten organisatie

kosten bestuur (nihil)

website

ondersteuning platform (62 %)

Ondersteuning proefproces en
publiciteitscampagne (36 %)

