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Geachte bestuur,

Bijgaande treft u de jaarrekening 2019, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de 
winst- en verliesrekening over 2019 met de toelichting samengesteld.
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving opgenomen.

Algemene toelichting:
Naam rechtspersoon : Stichting Rust bij de Kust
Rechtsvorm : Stichting
Zetel rechtspersoon : Haarlem
Inschrijvingsnummer KvK : 750562540
Inschrijvingsdatum : 12 juni 2019
Activiteiten : SBI code 91042 – Natuurbehoud

  SBI Code 974996 – Overige ideële organisaties
Doel: 
Bevorderen van het herstel en het behouden van de rust en de stilte in het kustgebied rond het 
circuit te Zandvoort (Circuit Park Zandvoort) ten behoeve van de natuur, de bewoners en de 
gebruikers van het gebied en het verminderen van de milieuschade die direct of indirect door 
de exploitatie van het circuit wordt veroorzaakt (uitstoot van broeikasgassen en schadelijke 
stoffen.
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TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING 

Algemeen 
De Stichting Rust bij de Kust is opgericht op 12 juni 2019. Tot deze datum werden de 
activiteiten verricht onder de naam Platform Rust bij de Kust.  

Activa
Materiële vaste activa
Er is geen sprake van materiële vaste activa. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door 
vrijwilligers en daar zijn enkel kleine kantoorbehoeften voor aangeschaft en geen materiële 
goederen.

Liquide middelen
De banktegoeden zijn tot de zomer van 2019 ondergebracht bij de Stichting Duinbehoud en in
het voorjaar bij de Stichting Platform Haarlem Groener. Gelijk na de oprichtingsdatum is een 
bankrekening aangevraagd bij de Triodos bank en op 7 augustus 2019 is een bankrekening 
toegekend aan de Stichting Rust bij de Kust.
Zowel het Stichting Platform Haarlem Groener als Stichting Duinbehoud hebben inzage 
gegeven in het financiële verkeer (ontvangen donaties en betaalde facturen) aan de 
penningmeester van de Stichting Rust bij de Kust.
De liquide middelen staan nu ter beschikking van de Stichting en zijn nominaal gewaardeerd. 
Het betreft de direct opeisbare vorderingen op de kredietinstellingen.

Passiva
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. 

Financiële baten en -lasten
De stichting heeft in 2019 donaties ontvangen. De financiële lasten en de – baten hebben allen
betrekking op de verslagperiode van de ontvangen donaties en kosten.

Financieel beleid en beheer
De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel, met 
uitzondering van de noodzakelijk te maken kosten, de beschikbare middelen volledig aan te 
wenden t.b.v. de uitvoering van de doelstelling.
De stichting vindt het belangrijk dat het geld goed terecht komt en via de website van de 
stichting zullen de donateurs worden geïnformeerd over hoe de gelden zijn of worden 
aangewend.
De stichting voert een boekhouding conform de regelgeving. 
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DE FINANCIËLE POSITIE

RESULTAAT

Het verslag jaar is afgesloten met een positief resultaat van  € 2119. De stichting zal het 
komende jaar nog meer fondsen moeten benaderen en donaties vragen van de sympathisanten 
voor de kosten van nog te verwachten juridische procedures.
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Stichting Rust bij de Kust
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Stichting Rust bij de Kust
Balans per 31 december 2019

2019 2018 2019 2018
Activa Passiva
Vlottende activa Eigen vermogen
Liquide middelen  €   3.870  €      617 Kapitaal  €   2.737  €      617 

 €   3.870  €      617 Saldo per 31 december  €   2.737  €      617 

Vaste activa  €          -  €          - Kort lopende schulden

 €   1.133  €          - 

 €          -  €          -  €   1.133  €          - 

 €   3.870  €      617  €   3.870  €      617 

Nog te ontvangen facturen over 
afgelopen jaar
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Stichting Rust bij de Kust
Toelichting op de Balans per 31 december 2019
(Met vergelijkende cijfers over 2018)

2019 2018 2019 2018
Activa Passiva
Vlottende activa Eigen vermogen
Liquide middelen Kapitaal
Bankrekening Triodosbank  €      3.870  €           - Stand per 1 januari  €          617  €          - 
Beheer gelden PHG  €             -  €       617 Resultaat boekjaar  €       2.120  €      617 

 €      3.870  €    3.870  €       617  €    617 
Saldo per 31 december  €       2.737  €       2.737  €      617  €      617 

Vaste activa  €             -  €           - Kort lopende schulden

 €       1.133  €          - 

 €             -  €           -  €           -  €         -  €       1.133  €       1.133  €          -  €          - 
 €    3.870  €    617  €       3.870  €      617 

Nog te ontvangen facturen 
over afgelopen jaar

Toelichting op Winst en verliesrekening over 2019
(Met vergelijkende cijfers over 2018)

Netto omzet resultaat 2019 2018 Bruto omzet 2019 2018
Donaties  €    15.662  €   15.662  €     986  €     986 Juridische kosten

Advocaat  €  12.314  €             - 
Leges  €      345  €    12.659  €             -  €          - 

Oprichtingskosten
Notaris  €        69  €             - 
KVK  €        50  €        119  €             -  €          - 

Financiële kosten
Verzekeringen  €      205  €             - 
bankkosten  €        78  €        283  €             -  €          - 

PR Kosten
Kraamhuur en materiaal  €      265  €          69 
Advertentie  €           -  €          40 
Software  €        99  €          92 
Drukwerk  €           -  €        364  €          81  €      282 

Diverse vergaderkosten
Kantoorkostenbehoeften  €        66  €          63 
Vergaderkosten  €        51  €        117  €          24  €        87 

Buitengewoon resultaat  €   15.662  €     986 Totale bedrijfskosten  €    13.542  €      369 
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Begroting 2020

BEGROTING WERKELIJKE KOSTEN
Bruto omzet 2020 2019
Juridische kosten

Advocaat (zie toelichting onderaan deze blz.*)  €       14.000  €       12.314 
Juridische adviezen  €         4.000 
Leges  €           700  €      18.700  €           345  €          12.659 

Advieskosten deskundigen 

Advieskosten deskundigen (contra expertises)  €         3.000  €        3.000  €                -  €                  - 

Oprichtingskosten
Notaris  €                -  €             69 
KVK  €             25  €             25  €             50  €              119 

Financiële kosten
Verzekeringen  €           275  €           205 
bankkosten  €           150  €           425  €             78  €              283 

PR Kosten
Kraamhuur en materiaal  €           250  €           265 
Advertentie  €                -  €                - 
Software  €           100  €             99 
Drukwerk  €             50  €           400  €                -  €              364 

Diverse vergaderkosten
Kantoorkostenbehoeften  €             75  €             66 
Vergaderkosten  €             75  €           150  €             51  €              117 

Totale bedrijfskosten  €      22.700  €          13.542 

* De kosten voor juridische bijstand (advocaat, juridische adviezen en leges) zijn op dit moment niet te schatten. Het jaar 2020 
wordt een jaar met vele juridische procedures, waar wij onze keuzes zullen maken met het opzichte van minimale inzet van 
juridische bijstand. En tegen deze tijd gaan wij daarom aan onze achterban financiële donaties vragen.


