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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 
 
ALGEMEEN 
 
Doelstelling 
Alle activiteiten van de stichting en daarmee gepaard gaande uitgaven vinden plaats in het 
kader van de missie (doelstelling) van de 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.” 
 
De stichting is gevestigd op Duke Ellingtonstraat 128, 3543GK te Utrecht en is ingeschreven 
bij het handelsregister onder nummer 575497610000. De stichting is op 20 maart 2013 
opgericht en sindsdien heeft er één statutenwijziging plaatsgehad, namelijk op 30 maart 2020. 
 
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting staat 
sinds 1 april 2014 ingeschreven in het ANBI-register. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Algemeen  
Activa en verplichtingen 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. 
 
Materiële vaste activa  
Inventaris  
Inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen 
aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de 
economische levensduur.  
 
Vorderingen korte termijn  
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.  
 
Liquide middelen  
De liquide middelen staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en 
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.  
 
Reserves en fondsen  
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij 
besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de 
organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen.  
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Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden 
zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt 
als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van 
ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige 
voorwaarden die door de derden zijn opgesteld, worden vermeld.  
 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het 
bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen 
aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds).  
 
Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van 
ten hoogste één jaar en worden - tenzij anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN 
 
Algemeen 
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil van het totaal der baten en het totaal 
der lasten inclusief de bestedingen aan de doelstellingen. 
 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn 
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen 
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 
 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de 
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar 
niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de 
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een 
onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk - fonds wordt als besteding (last) 
verwerkt in de staat van baten en lasten 
 

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd 
dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie als volgt verwerkt: het saldo van de staat 
van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde 
van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten 
wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de 
onderscheiden posten van het eigen vermogen. 
 
Baten 
Subsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de subsidie wordt ontvangen.  
 
Lasten 
 
Overige lasten 
De overige lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen geschieden lineair op basis van de verwachte economische levensduur. 
De aanschaffingen in het verslagjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven. 
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Utrecht, 8 februari 2021 

 
Fleur Albers 
Penningmeester Stichting Denkkracht Utrecht 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Baten 2020 2019 

   

Bijdrage deelnemers 1.250 1.250  

Bijdrage opdrachtgevers Denklabs 2.100 5.633  

Subsidie Utrechts Universiteitsfonds  475  237  

   

Totaal baten  3.825  7.120  

   

Lasten 2020 2019 

   

Kosten activiteiten   

Organisatie Denklabs  196  424  

Organisatie activiteiten professionele ontwikkeling 843  1.387 

Organisatie overige activiteiten 1.239 2.134  

 2.279  3.945  

   

Algemene kosten   

Werk door derden (website en notaris) 820 781  

Bijeenkomsten stichting (adviesraad en werving) 0 598  

Representatiekosten 642 597  

Rente- en bankkosten 148 136  

Overige kosten 0       0 

 1.609  2.112  

   

Totaal lasten 3.888  6.057 

   

Saldo van baten en lasten 63- 1.063  

   

Dit saldo is als volgt verdeeld:   

Onttrekking aan:   

Overige reserve  3.525- 

Bestemmingsreserve statuten 500-  

   

Toegevoegd aan:   

Bestemmingsreserve huisstijl 200 200 

Bestemmingsreserve lustrum 300 300 

Bestemmingsreserve statuten 100 500 

Overige reserve   

Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat; is 

dotatie aan Continuïteitsreserve 

163- 3.588 

   

Saldo - - 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 
 
Activa   Passiva  
     
Vaste activa    Eigen vermogen  
Inventaris 0  Overige reserve 0 
   Continuïteitsreserve 3.425 
   Bestemmingsreserve huisstijl 400 
   Bestemmingsreserve lustrum 600 
   Bestemmingsreserve statuten 100 

     
Vlottende activa    Kort vreemd vermogen  
Debiteuren 0  Vooruitbetaalde contributie 1.200 
Achterstallige contributie 0  Crediteuren 0 

     
Liquide middelen    Lang vreemd vermogen 0 
Bank 5.725  Lening 0 
Kas     

     

Totaal activa 5.725  Totaal passiva 5.725 

 
 
 


