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ALGEMEEN  
Hierbij het rapport inzake de jaarrekening 2018 voor Stichting Denkkracht Utrecht.  
 
1. Verantwoording  
 
De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de over 2018 door de 
penningmeester bijgehouden financiële gegevens.  
 
2. Stichting  
 
Stichting Denkkracht Utrecht heeft ten doel oplossingen voor maatschappelijke, 
bestuurlijk-organisatorische en strategische vraagstukken dichterbij te brengen en al 
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer denkkracht van 
young professionals te mobiliseren. De bij de stichting betrokken young professionals zijn 
voornamelijk alumni en (master)studenten van de Universiteit Utrecht. Deze young 
professionals hebben verschillende achtergronden qua studie en werkveld en worden 
gekenmerkt door bewezen ambitie, nieuwsgierigheid en hun initiatiefrijke karakter.  
 
3. Waarderingsgrondslagen  
 
Aangezien er zich bij de activa geen vaste activa (als apparatuur en inventaris) bevinden 
hoeft er geen verantwoording te worden gegeven ten aanzien van de waardering hiervan 
en de toegepaste afschrijving.  
 
4. Resultaat en vermogen  
 
Over het jaar 2018 heeft Stichting Denkkracht Utrecht een winst gemaakt van € 1.279 ten 
opzichte van een winst van € 790 over het jaar 2017. De winst wordt toegevoegd aan het 
eigen vermogen, teneinde een (beperkte) buffer op te bouwen om mogelijk tegenvallende 
baten in de toekomst te kunnen dekken zonder dat activiteiten direct geen doorgang 
kunnen vinden.  
 
Utrecht, 18 februari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Loek Zanders 
Penningmeester Stichting Denkkracht Utrecht 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
 

Baten 2018 2017 
   
Contributie deelnemers € 1.250 € 1.000 
Bijdrage opdrachtgevers denktanks € 3.750 € 3.608 
Bijdrage overige activiteiten1 € 450 € 400 
   
Totaal baten € 5.450 € 5.008 
   
Lasten 2018 2017 
   
Kosten activiteiten   
Organisatie denktanks € 277 €467 
Organisatie activiteiten professionele ontwikkeling € 967 € 528 
Organisatie overige activiteiten2 € 1.926 € 1.656 
 € 3.170 € 2.651 
   
Algemene kosten   
Werk door derden (website) € 120 € 120 
Bijeenkomsten stichting (adviesraad en werving) € 592 € 476 
Representatiekosten € 160 € 396 
Rente- en bankkosten € 131 € 130 
Overige kosten € 0 € 445 
 € 1.003 € 1.123 
   
Totaal lasten € 4.171 € 4.218 
   
Saldo € 1.279 € 790 

 
 
 
  

                                                     
1 Onder ‘bijdrage overige activiteiten’ vallen de bijdragen van het Utrechts Universiteitsfonds. 
2 Onder ‘organisatie overige activiteiten’ vallen de kosten voor de kick-off, de zomerdag, de 
afsluiter, de socials, de voorbereiding van een verrassingsactiviteit en alumni activiteiten.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018  
 
 
Activa   Passiva  
     
Vaste activa  € 0  Eigen vermogen € 3.525 
     
Vlottende activa    Kort vreemd vermogen  
Debiteuren €1.000  Vooruitbetaalde contributie € 850 
Achterstallige contributie € 0  Crediteuren € 113 
     
Liquide middelen    Lang vreemd vermogen € 0 
Bank € 3.488    
Kas € 0    
     
Totaal activa € 4.488  Totaal passiva € 4.488 
 
 
 


