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Toelichting financiële jaarverslagen  
 

1. Beloning bestuur Stichting Zorg en Zelfdoding,  
 
Aan de bestuurders van de stichting wordt geen beloning verstrekt voor de werkzaamheden 
die zij ten dienste van de stichting verrichten. Zij  verlenen haar diensten aan de stichting als 
onbezoldigd, zoals deze overeenkomstig in de statuten van de stichting zijn vastgelegd. De 
statuten zijn op de website onder het menu “Legal” te lezen. 
 

2. Vrijwilligers 
De stichting heeft geen vast personeel, resp. medewerkers in dienst. De bestuurders 
verlenen hun diensten aan de stichting als vrijwilliger.                                                                  
Aan vrijwilligers wordt uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding op declaratiebasis 
verstrekt. Bij het vaststellen van de onkostenvergoedingen wordt de geldende fiscale 
regelgeving in acht genomen.  
 
   

3. Toelichting balans, baten en lasten 
 

• Algemene grondslagen opstelling jaarrekening.  
➢ De waardering van activa,  passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van werkelijke kosten.  
➢ Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zouden zijn 
gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.  
 

• Grondslagen voor de waardering van activa en passiva; 
  

➢ Materiële vaste activa; de stichting heeft geen materiële vaste activa.  
➢ Passiva; het eigen vermogen bestaat uit het saldo bankrekening per 31 december. 

 

• Staat van Baten en Lasten; 
 

➢ Baten 
- Deze bestaan uit verkregen; donaties, giften en vrijwillige bijdrage. 
 

➢ Lasten   
- Deze zijn werkelijke kosten, welke in het kalenderjaar zijn gemaakt.  
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- De baten en lasten zijn, de kosten die worden gemaakt en ingezet voor de 
stichting zoals deze in de missie en visie en het beleidsplan van de stichting zijn 
vastgelegd. 

 
  

 
 
 
 
Het Bestuur Stichting Zorg en Zelfdoding.                                                                                              
voor deze:   
 
 
Siem Groot 
Bestuurslid/Penningmeester 
 

 
 
email: contact@zorgenzelfdoding.nl 
website: https://zorgenzelfdoding.nl/  
 

 


