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Aan het bestuur van
Stichting TrashUre Hunt 
Keizerstraat 87  
2584 BC Den Haag

Den Haag, 30 juni 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 45.961 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.192,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

 

De jaarrekening van Stichting TrashUre Hunt te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten
en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting TrashUre
Hunt. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.



3                ALGEMEEN

3.1                Oprichting stichting

De  stichting is opgericht op 28 september 2016. Het eerste boekjaar heeft betrekking op de periode van
28 september 2016 tot en met 31 december 2017. De activiteiten zijn aangevangen in 2017.

4                FISCALE POSITIE

4.1                Belastingplicht

Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft en niet in concurrentie treedt is, er geen sprake van
vennootschapsbelastingplicht.

Vanaf 28 september 2016 wordt de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI
ontvangt voor het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.
 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds gaarne bereid.

Den Haag, 30 juni 2020
Nuijten Accountants

M.J.C. Nuijten 
Accountant-Administratieconsulent              
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FINANCIEEL VERSLAG



Bestuursverslag 2019 
 

 

2019, het tweede jaar waarover het bestuur van stichting TrashUre Hunt verslag uitbrengt. 2019, een 

jaar in het pre-Coronatijdperk, toen alles nog binnen de anderhalve meter mocht. Een mooi jaar waar 

TrashUre Hunt mensen in beweging heeft gezet, in letterlijke en in figuurlijke zin. Met letterlijk in 

beweging doelen wij onder meer op de deelname van vele schatzoekers aan de Summer Challenge. 

Met een beweging in figuurlijke zin doelen wij op een toenemend bewustzijn dat wij ons leefgebied 

schoon houden. 

 

2019 was best een turbulent jaar. Maar liefst drie collega’s verlieten TrashUre Hunt. Het bestuur 

bedankt hen ook op deze plaats voor hun inzet. TrashUre Hunt zou namelijk niet zijn wat het is 

zonder hun inzet de afgelopen jaren. Niet alle plannen zijn gelukt. En niet alle dromen zijn 

uitgekomen. Zo konden de verwachtingen ten aanzien van het professionaliseringstraject niet geheel 

worden waargemaakt. En onze grote droom, één locatie waar we zowel een expositieruimte, een 

kantoor en werkplaats in één hebben, dat is nog steeds niet gelukt. 

 

Maar veel lukte wel. Neem nu JOJO, de gigantische potvis gemaakt van petflessen, een eyecatcher op 

het Scheveningse strand, die de hele zomer van 2019 zoveel mensen bereikte, liggend op zijn buik in 

het zand. Echt een project met een grote uitstraling en iets om trots op te zijn. Iets wat alleen maar 

gerealiseerd kon worden door de inzet en creativiteit van het TrashUre Hunt-team.  

 

U leest in dit verslag veel meer activiteiten die wij hebben ondernomen. Het financiële verslag vindt 

u in een aparte bijlage. Wij wensen u veel leesplezier toe en bedanken al die deelnemers, alsook de 

vele vrijwilligers, die er in 2019 samen voor hebben gezorgd dat de wereld een stukje schoner en 

daarmee een stukje mooier is geworden.  

 

Mischa Vos 

Voorzitter stichting TrashUre Hunt 

  

 

 

  



Over TrashUre Hunt 

TrashUre Hunt brengt milieuproblemen op een toegankelijke, effectieve en ludieke manier onder de 

aandacht van het publiek. In uiteenlopende spelvormen wordt met groepen kinderen, tieners en 

volwassenen op zwerfafval gejaagd. Naast deze activiteiten verzorgt TrashUre Hunt onder meer 

lezingen en workshops voor het bedrijfsleven, de overheid en particulieren. 

 

Stichting TrashUre Hunt stelt zichzelf conform artikel 3 van de statuten ten doel een positieve 

gedragsverandering teweeg te brengen door middel van sport, spel, muziek en kunst en voorts al 

hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan 

zijn. Dit alles onder het motto: van straatvuil tot kunst, oftewel, afval verzamelen en dit afval in 

alternatieve (kunst)vorm tentoonstellen. 

 

Wat hebben wij bereikt? 

TrashUre Hunt heeft in 2019 meer dan 400 activiteiten voor kinderen en volwassenen georganiseerd. 

Daaraan namen maar liefst 7804 mensen deel, die gezamenlijk goed waren voor het opruimen van 

5642 kilo afval! 

 

Bedrijfsvoering en organisatie  

TrashUre Hunt heeft vaste mensen in dienst via een payrollconstructie. Daarnaast werkt de stichting 

met vrijwilligers en besteed werkzaamheden uit aan derden. Activiteiten worden uitgevoerd op 

locatie of rond het tijdelijke atelier aan de Zeezwaluwstraat 152. Het kantoor van de stichting is 

gehuisvest aan de Vuurtorenweg 35/37 te Scheveningen. Daarnaast is de stichting bezig geweest met 

het schrijven van het nieuwe projectplan voor het jaar 2020, het onderhouden van bestaande en het 

vinden van nieuwe financiële kanalen. 

 

Het team van de stichting bestond in 2019 uit: 

 Ralph Groenheijde (directeur/creative director) 

 Claske Boschma (projectleider/office manager) 

 Carolien Dijkman (projectleider/art director) 

 Jochem Cats (projectleider/adviseur) 

 

Carolien Dijkman heeft TrashUre Hunt in 2019 verlaten. Sjoerd Scheffer is sinds november 2018 uit 

het kernteam gestapt, om meer incidenteel een bijdrage te leveren op het gebied van communicatie. 

Jochem Cats heeft in 2018 gedurende een aantal maanden het team versterkt, in het bijzonder op 

het terrein van het professionaliseren van de stichting en de bedrijfsvoering. Claske Boschma maakt 

vanaf begin 2018 deel uit van het kernteam als projectleider.  

 

Het bestuur van TrashUre Hunt oefent zijn taken volledig onbezoldigd uit en bestaat uit: 

 Mischa Vos (voorzitter) 

 Niels Remmerswaal (secretaris) 

 Dylan Metkemeijer (penningmeester) 

Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen. 

 

Communicatie 

Het communicatieteam heeft de nodige veranderingen doorgemaakt in 2019. Zowel wat betreft 

bezetting als werkwijze. Het team werkt steeds meer planmatig, waardoor de communicatie steeds 

consequenter verloopt. Op dit moment bestaat het communicatieteam uit twee medewerkers. Een 

manager van het communicatieteam en een instagramspecialist. 

 

In 2019 stond de bouw en lancering van een nieuwe website gepland. Dit omdat de oude website op 

een aantal gebieden verouderd is. Door een krappe bezetting is de website uiteindelijk actief 



geworden in Maart 2020 en in verband met de Coronasituatie gelanceerd tijdens de opening van de 

Summer Challenge op zaterdag 20 juni. 

 

In 2019 zijn we weer op allerlei manieren verschenen in de media: de Scheveninger, De Scheveningse 

Courant, NPO 1, Den Haag FM, Haagse Handen etc. 

 

 

Projecten 2019 
 

Opruimestafette 

Met de boulevardtrein gingen scholen uit de verschillende stadsdelen op jacht naar schatten die niet 

in de natuur thuishoren. De opruimacties waren een groot succes. Veel kinderen hebben 

deelgenomen en ervaren hoe om te gaan met afval en zwerfafval. In 2019 kregen de kinderen vooraf 

een kennispakket, met hierin een aantal opdrachten. Hiermee lieten we de kinderen op verschillende 

manieren nadenken over hun leefomgeving en hun eigen invloed hierop. Er zijn uiteindelijk 22 

groepen mee geweest op avontuur, die bij elkaar ruim 700 kilo afval uit de natuur hebben gehaald. 

 

Zwarte Pad acties 

Het Zwarte pad blijft een gebied dat gevoelig is voor zwerfafval. In 2019 zijn tijdens vijf acties weer 

vele kilo’s afval van het strand verwijderd, uit het duingebied en op en rondom de parkeerplaats. De 

deelname was minder groot dan in 2018. Zeker weten doen wij niet, maar het vermoeden is dat de 

slechte weersomstandigheden het aantal deelnemers eerde heeft doen afnemen dan toenemen. 

 

Summer Challenge 

De Summer Challenge 2019 was een groot succes. Meer bezoekers dan in 2018, minder kilo’s dan in 

2018. Vooraf werden via verschillende kanalen vacatures geplaatst, waardoor meer vrijwilligers 

werden geworven. Hierdoor kon het rooster soepel worden ingevuld. Iedere dag was de keet open 

van 11:00 tot 19:00 uur. Naast de standaardactiviteiten zoals de laagtijwandeling, was er nagenoeg 

iedere dag een extra activiteit. Met name Trash & art en Trash & skate werden goed bezocht, in het 

bijzonder ook de skateles voor volwassenen. We boden de activiteiten skateles en yoga op 

verschillende manier aan: als je meeging op TrashUre Hunt verdiende je je skateles, als je niet 

meeging op avontuur, dan kon je de les afrekenen bij de keet (hier is geen gebruik van gemaakt) en 

we boden de lessen aan via One fit. Ook hier werd veel gebruik van gemaakt. De Trash & art vond 

plaats bij Boonoonoonoos, waar droog en windvrij kon worden geknutseld. De yogalessen vonden 

plaats bij Aloha in combinatie met hun yogales. 

 

JOJO 

In 2019 is het project JOJO geïnitieerd en uitgevoerd. Een gigantisch project, gesubsidieerd door het 

SIOS (Stichting Initiatief Op Scheveningen) en wederom de Gemeente Den Haag. Het resulteerde in 

een potvis van 15 meter lang, bestaande uit ruim 10.000 PET flessen. Dit om de consument bewust 

te maken van de hoeveelheid PETflessen en ander materiaal we gebruiken. Het is een 

participatieproject dat samen met Muzee Scheveningen is gerealiseerd. We startten de bouw van 

Jojo bij Muzee op de binnenplaats, waar de onthulling plaatsvond, waarna JOJO werd verplaatst naar 

het strand. Daar was JOJO de gehele Summer Challenge aanwezig en trok vele bezoekers. JOJO ging 

digitaal all over the world en trok veel aandacht bij de pers. 

 

Professionalisering TrashUre Hunt 

Het professionaliseringstraject is in 2019 niet afgerond. Het bleek een leerzaam en inzicht gevend 

traject, maar ook een zware dobber, waar gehakt werd en spaanders vielen. Toen in oktober 2019 

duidelijk werd dat het afronden in 2019 niet reëel was, is in overleg met de subsidieverstrekker 

afgesproken de afronding naar 2020 te tillen. Een duidelijke les is dat TrashUre Hunt een lerende 



organisatie is waarin het streven is taken, verantwoordelijkheden en onderlinge afstemming naar 

een hoger level te tillen. Ook het afronden van het ‘verhaal’, de missie, visie en doelstellingen, zullen 

in 2020 hun beslag krijgen. 

 

 

EVENEMENTEN  

  

TrashUre Hunt Nieuwjaarsborrel  

Niet alleen een borrel, maar op 1 januari het strand op, om alle tijdens de jaarwisseling achtergelaten 

TrashUres weg te halen. Bij de start was er niet zoveel animo, drie teamleden en drie deelnemers, 

maar dat mocht de pret niet drukken. Zoals ook vorig jaar haakten er steeds meer mensen aan, 

waren er voorbijgangers die even meehielpen en vroegen mensen wat we aan het doen waren. 

Hierdoor toch een flinke groep bereikt en het strand schoner achtergelaten. Wat opviel was dat er 

veel minder flessen waren dan vorig jaar, zo’n 150 minder flessen en geen spijkers en schroeven. 

 

Trash Masters 2019 de enige echte AFVALrace   

Het wereldkampioenschap TrashUre Hunten ging niet door. Voorafgaand aan de Summer Challenge 

is besloten dit event om te turnen naar een Bootcamp, die tijdens de Summer Challenge werd 

aangeboden in combinatie met een TrashUre Hunt avontuur. Helaas was dit niet een groot succes en 

bleven de bezoekersaantallen achter. De reden hiervoor is ons niet helemaal duidelijk. 

 

TrashUre Hunt doet NLdoet   

Het Oranje Fonds organiseerde ook in 2019 de jaarlijkse NLdoet-dag, de grootste vrijwilligersactie 

van Nederland samen met duizenden organisaties in het land. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 

spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook TrashUre 

Hunt nam deel aan dit jaarlijkse festijn, door met vrijwilligers achtergelaten schatten te zoeken op 

het strand van Scheveningen. 

Filterchallenges 

De peuk blijft met stip op 1 het meest gevonden item. Een combinatie van plastic met andere 

gifstoffen. De peuk willen we dus niet negeren. Tijdens verschillende acties vonden we er ruim 

50.000 deze zomer. We hebben er onder andere kantelen van gemaakt, ruim 30 flessen afgetopt met 

peuken een watercoolerfles gevuld met peuken, gekoppeld aan een prijsvraag: raad hoeveel peuken 

hierin zitten. 

 

TrashUre Hunt Knutsel Gekte 

Voordat alle schatten de schatkist (afvalbak) ingaan, worden er kunstwerken van gemaakt. Van 

plastic robotdieren tot gekke bekken van touw. Ook in 2019 wederom een succes. Eerst op jacht naar 

schatten en daar dan een kunstwerk van maken. De één wil vrij werken, de ander heeft graag een 

opdracht. Samen met kinderen en ouders/begeleiders is van alles gefabriceerd: van masker tot 

muziekinstrument. Buiten de Summer Challenge is de kinderopvang actief benaderd om bezoekers te 

trekken. Dit heeft gewerkt. 

 

TrashUre Hunt Fête de la Nature 

Fête de la Nature is het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. Fête de la Nature is een 

gratis en open festival. Iedereen in Nederland kan een evenement organiseren en wij nodigden in 

2019 iedereen uit om samen het strand te beleven, en onze toekomst een handje te helpen door de 

natuur schoon achter te laten door actief te TrashUre Hunten.  We hadden een mooi aantal 

bezoekers en helaas weer behoorlijk wat kilo’s afval. 



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van Baten en Lasten over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019
Overige toelichtingen



6                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen 1.360 1.195

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 726 847

 2.086 2.042

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende
activa  (3)

Debiteuren 4.258 6.525
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.179 -
Overige vorderingen en overlopende
activa 6.586 4.650

14.023 11.175

Liquide middelen  (4) 29.852 33.328

 45.961 46.545

STICHTING TRASHURE HUNT, DEN HAAG

Samenstellingsverklaring afgegeven   
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Vrij besteedbaar vermogen 20.484 17.292

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 4.504 16.051
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 410
Overige schulden en overlopende passiva 20.973 12.792

25.477 29.253

 45.961 46.545

Samenstellingsverklaring afgegeven 9



7                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Baten van particulieren en bedrijven  (7) 126.465 114.000 104.449
Subsidiebaten  (8) 42.789 77.000 27.200

Som der baten 169.254 191.000 131.649

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

TrashUre Hunt events  (9) 111.107 147.150 71.956

Wervingskosten

Financiële lasten  (10) 168 150 133

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (11) 17.127 25.800 18.605
Afschrijvingen  (12) 1.335 - 155
Huisvestingslasten  (13) 7.854 7.400 6.704
Kantoorlasten  (14) 8.206 3.100 3.881
Autolasten  (15) 2.641 2.800 3.532
Verkooplasten  (16) 2.282 600 11.240
Algemene beheerslasten  (17) 15.342 4.000 2.376

54.787 43.700 46.493

Saldo 3.192 - 13.067

Resultaatbestemming

Vrij besteedbaar vermogen 3.192 - 13.067

STICHTING TRASHURE HUNT, DEN HAAG

Samenstellingsverklaring afgegeven 10



8                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

Voor de activiteiten en doelstellingen wordt verwezen naar het Bestuursverslag.

Vestigingsadres

Stichting TrashUre Hunt (geregistreerd onder KvK-nummer 67444717) is feitelijk gevestigd aan de
Vuurtorenweg 35 te Den Haag.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor kleine
organisaties-zonder-winststreven. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde.  Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

STICHTING TRASHURE HUNT, DEN HAAG

Samenstellingsverklaring afgegeven 11



Subsidiebaten

Subsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt
te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

STICHTING TRASHURE HUNT, DEN HAAG

Samenstellingsverklaring afgegeven 12



9                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

1.  Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt:

Vervoer-
middelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2019 1.195
Investeringen 1.500
Desinvesteringen -1.350
Afschrijving desinvesteringen 402
Afschrijvingen -387

Boekwaarde per 31 december 2019 1.360

Aanschaffingswaarde 1.500
Cumulatieve afschrijvingen -140

Boekwaarde per 31 december 2019 1.360

 Afschrijvingspercentages
 %

Vervoermiddelen  20

2.  Financiële vaste activa

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Waarborgsom huur 726 847

3.  Vorderingen en overlopende activa

Geen van de vorderingen en de overlopende activa heeft een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

Debiteuren

Debiteuren 4.258 6.525

De debiteuren zijn voor het nominale bedrag opgenomen. Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid
wordt niet noodzakelijk geacht.
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.179 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Huur 608 650
Nog te ontvangen subsidie 5.600 4.000
Overige vorderingen 378 -

6.586 4.650

De nog te ontvangen subsidie betreft de afrekening van subsidies van Stichting Fonds 1818 waarvan in
2019 een voorschot van 80% is ontvangen.

4.  Liquide middelen

Triodos Bank NV 29.852 33.328

De tegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting.

5.  Reserves en fondsen

Vrij besteedbaar vermogen 20.484 17.292

2019

€

2018

€

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 17.292 4.225
Resultaatbestemming boekjaar 3.192 13.067

Stand per 31 december 20.484 17.292

6.  Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 410
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

 Overige schulden en overlopende passiva

Administratie- en accountantskosten 1.500 1.500
Declaraties 6.498 6.166
Overige nog te betalen kosten 12.975 5.126

20.973 12.792
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10                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

7. Baten van particulieren en bedrijven

Donaties en giften 19.164 2.749
Baten uit Trashure Hunt Events 107.301 101.700

126.465 104.449

8. Subsidiebaten

Gemeente Den Haag 12.489 7.200
Stichting Fonds 1818 30.300 20.000

42.789 27.200

Besteed aan de doelstellingen

9. TrashUre Hunt events

Uitbesteed werk 75.718 62.343
Inkopen materiaal 29.928 2.280
Huur Trashure Hunt treintje 5.461 7.333

111.107 71.956

 

10. Financiële lasten

Bankrente en kosten -168 -133

11. Personeelslasten

Overige personeelslasten

Inhuur personeel 10.437 16.655
Betaalde vrijwilligersvergoedingen 6.690 1.950

17.127 18.605

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam (2018: -).
De bestuurders ontvangen geen bezoldigingen.

12. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 387 155
Boeklasten 948 -

1.335 155

De boeklasten worden veroorzaakt door de pipowagen, die in 2019 door brandstichting is afgebrand.
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

13. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 7.524 6.604
Overige huisvestingslasten 330 100

7.854 6.704

In 2019 is de stichting verhuisd van de Duinstraat naar de Vuurtorenweg.

14. Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 82 151
Automatisering 797 -
Telefoon- en internet 480 394
Porti 49 -
Contributies en abonnementen 697 -
Overige kantoorlasten 6.101 3.336

8.206 3.881

15. Autolasten

Brandstoffen 183 -
Reparaties en onderhoud 990 -
Verzekeringen 585 -
Motorrijtuigenbelasting 220 -
Huurkosten auto 600 3.532
Overige autolasten 63 -

2.641 3.532

16. Verkooplasten

Reclame- en advertentielasten 256 1.733
Representatielasten 1.117 368
Relatiegeschenken - 177
Drukwerk 289 4.199
Overige verkooplasten 620 4.763

2.282 11.240

17. Algemene beheerslasten

Administratie- en accountantslasten 5.060 2.303
Advieslasten 9.975 -
Verzekeringen - 73
Overige algemene beheerslasten 307 -

15.342 2.376
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11                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor
grote economische onzekerheid op de korte termijn en waarschijnlijk ook op de langere termijn. De
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de
ontwikkeling van de Corona-crisis is het niet mogelijk een accurate indicatie te geven van de impact op de
cijfers van 2020. In de bedrijfsvoering van Stichting TrashUre Hunt zijn de benodigde maatregelen
getroffen.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 30 juni 2020

M.J. Vos N.T. Remmerswaal 

D. Metkemeijer
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