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Jaarverslag van het bestuur
Inschrijving handelsregister
De stichting Life in Motion is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Amsterdam onder nr. 66799236.

Doelstelling
Stichting Life in Motion is opgericht op 8 september 2016 in Amsterdam op initiatief van Lars Dekker en zijn
vrienden.
De doestelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: “De stichting heeft
ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van financiële ondersteuning aan onderzoek naar en
behandeling van zieken. En het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Life in Motion betreffen voornamelijk het verwerven van fondsen door middel van
het organiseren van sport- en fietsevenementen en het verzoeken om en inzamelen van financiële bijdragen
door derden, met als doel het realiseren van de doelstellingen van de stichting.
Nu de oprichting een feit is, zal de stichting in 2017 een wielrentocht organiseren om op deze manier donaties te
werven. Hiervoor zullen we namens de stichting vrienden, familie, collega’s en ander geïnteresseerden
personen uitnodigen mee te doen. Hierbij is onze insteek om namens de stichting bij een bestaand evenement
aan te haken zodat een deel van de praktische organisatie van het evenement uit handen kan worden gegeven.
Tijdens dit evenement willen we de deelnemers namens de stichting in de gelegenheid stellen om in de geest
van Lars een sportieve prestatie te leveren, zijn leven te herdenken en een gezellige dag te hebben. In ruil voor
hun deelname vragen we hen financieel bij te dragen aan de stichting, zodat de statutaire doelstelling kan
worden verwezenlijkt.
Daarnaast is het bestuur voornemens om in 2017 een goed doel uit te kiezen die aansluit op de doelstelling van
de stichting.

Soest, 26 oktober 2019

Het bestuur,
D. Duizend
Voorzitter

Stichting Life in Motion, Soest

G. van de Vuurst
Secretaris

J.J. Klomp
Penningmeester
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
Activa
€
Liquide middelen

4

Totaal activa

Passiva
Ref.
€
Eigen vermogen

31-dec-15

31-dec-16
Ref.

€

€

€

216

0

216

0

31-dec-16

31-dec-15

€

€

€

5

Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve

216

0

Totaal passiva

216

0
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Staat van baten en lasten over 2016
2016

2015

€

€

900

0

900

0

667

0

667

0

17

0

Som der lasten

684

-

Saldo

216

-

e

Baten
Giften en soortgelijke baten

Ref.

Som der baten
Lasten
Overige kosten

6

Activiteitenlasten
Financiële lasten
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.
1.1.

Algemene toelichting
Activiteiten

De doestelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: “De stichting heeft
ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van financiële ondersteuning aan onderzoek naar en
behandeling van zieken. De activiteiten van Stichting Life in Motion betreffen voornamelijk het verwerven van
fondsen doormiddel van het organiseren van sport- en fietsevenementen en het verzoeken om en inzamelen van
financiële bijdragen door derden, met als doel het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

2.
2.1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

2.2.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.3.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte is vastgelegd. Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en fondsen.
2.3.1.
Algemene reserve
Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door derden of het
bestuur.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord

3.
3.1.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die
worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover
deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt;
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in
de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve
resp. -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
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3.2.

Baten

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten
uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter
financiering van de eigen organisatie.

3.3.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

3.4.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

4.

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant

5.

31-dec-16

31-dec-15

€

€

216

0

216

0

Eigen vermogen

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Algemene reserve

6.

31-dec
2015

Dotatie
2016

Onttrekking 2016

31-dec
2016

€

€

€

€

0

216

0

216

2016

2015

€

€

50
617

0
0

667

0

Overige kosten
e

Inschrijving Kamer van Koophandel
Notariskosten - oprichting stichting
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7.

Financiële lasten
2016

2015

€

€

17

0

17

0

e

Bankrente - en kosten

8.

Bestuurders

Aan bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen bezoldiging
ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Soest, 26 oktober 2019

Stichting Life in Motion
Het bestuur,
D. Duizend
Voorzitter

Stichting Life in Motion, Soest

G. van de Vuurst
Secretaris

J.J. Klomp
Penningmeester
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Overige gegevens
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Verwerking saldo
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te worden.
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