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1

ALGEMEEN

Oprichting vereniging
Blijkens de akte d.d. 2 april 2019 is Stichting Wisselgeld per genoemde datum opgericht.
De vereniging is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling het op creatieve wijze
inzamelen van spullen en goederen die voor gebruikers daarvan geen of minder
waarde hebben ten einde die goederen te verkopen en de daarmee behaalde
opbrengst ten goede te laten komen van in Nederland erkende algemeen nut
beogende instellingen (ANBI's).
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder
nummer 74473867.
Bestuur
Bestuurders van de vereniging zijn:
M.C.J. Rozijn, voorzitter
P.G. van der Schans, penningmeester
D.K.S. Traanman, secretaris

Inhoudelijk jaarverslag-bestuursverslag
Door het bestuur van de vereniging is een inhoudelijk jaarverslag 2019 opgesteld,
waarnaar bij deze verwezen wordt. Zie bladzijde 3.
Er zijn geen juridische en/of financiële relaties met gelieerde instellingen te melden.
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2 JAARVERSLAG
Na de oprichting van de stichting op 2 april 2019 is er door de initiatiefnemers/oprichters hard gewerkt
om het eerste project van Stichting Wisselgeld: #dropjemuntje op te starten.
Het doel van dit eerste project was om oude festivalmuntjes, die bij heel veel mensen ongebruikt in een
keukenla liggen, landelijk in te zamelen en deze bij de festival organisatoren om te zetten in geld om
vervolgens deze opbrengsten te doneren aan de Nederlandse ANBI Organisaties:
Stichting het vergeten kind, Support Casper en de KNRM.
Het afgelopen jaar is er door de oprichters hard gewerkt om dit project van de grond te krijgen en werd
heel enthousiast ontvangen door de drie goede doelen.
Er is maanden gewerkt aan het benaderen van muzikanten en andere bekende Nederlanders om hun
steunbetuiging te krijgen voor deze ludieke actie, met als resultaat meer dan honderd foto’s van hen waar
zij trots poseren met onze inzamel box.
De social mediakanalen werden ingericht en een team van mensen werd samengesteld om de marketing
en social media-uitingen samen met ons te gaan bedenken en uit te voeren.
Ook de gesprekken met beoogde inzamel locaties in Nederland liepen voorspoedig en afspraken met
Hoogvliet en Domino’s waren gemaakt voor de inzamelactie weken in hun winkels in februari 2020.
Gesprekken met andere winkelketens zoals Key Music en Primera liepen nog en werd er een mooi artikel
in Misset Horeca geplaatst over onze plannen.
Het werkelijke inzamelen en het starten van de (social) mediacampagne werd gepland voor februari 2020.
De verwachting was dat ons project sneller zou worden opgepakt door de media en socials en op het
moment dat wij hierin wilden bijstellen kwam de corona crisis om de hoek kijken en werd dit project
direct de das om gedaan.
Het project #dropjemuntje is dan ook in april 2020 officieel gestopt. Dit kan natuurlijk alsnog herstart
worden maar dit is niet waarschijnlijk aangezien de muntjes langzaam gaan verdwijnen.
Dit wisten we bij de start al en waren we uitgegaan van max 2 jaar om muntjes in te zamelen.
Nieuwe ideeën 2020-2022
Op dit moment zijn wij een nieuw plan aan het maken om mensen via een digitaal platform te laten
doneren.
Inmiddels heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met een aantal van onze partners/sponsoren.
In het jaarverslag van 2020 een verdere update over deze plannen.
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JAARREKENING

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA
31-12-2019
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

-

Liquide middelen
Bank

65

65
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PASSIVA
31-12-2019
€
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Onverdeeld resultaat

0
-679
-679

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende
passiva

744
744

65
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2.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019
€

NETTO OMZET
Directe opbrengsten
Af: kostprijs
BRUTO RESULTAAT

-

BEDRIJFSLASTEN
Afschrijvingen
Kantoor- en algemene kosten

675
675

BEDRIJFSRESULTAAT

-675

Financiële baten en lasten
Diverse baten en lasten

-4
-4

NETTO BEDRIJFSRESULTAAT

-679
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR HET WAARDEREN VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in onderstaande
toelichting anders is vermeld.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een
voorziening getroffen.
Vorderingen
De lening o/g betreft de door de oprichter(s) voorgeschoten aanloopkosten.
Indien de lening niet kan worden terugbetaald uit de opbrengsten van de stichting, hebben de
oprichter(s) zich verbonden de lening kwijt te schelden.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten, verantwoord in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen
historische waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen en overlopende activa
-

Overlopende vorderingen

Liquide middelen
Bank

65
65
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2019
€
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Saldo per 1 januari
Saldo baten en lasten boekjaar
Saldo per 31 december

679679-

31-12-2019
€
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden/overlopende passiva
Lening o/g
Nog te betalen administratiekosten
Overlopende passiva

738
6
744
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

2019
€
NETTO OMZET
Ontvangsten
Subsidies

-

Kantoor- & algemene kosten
Oprichtingskosten
Verzekeringen
Telefoon & internet
Administratiekosten
Secretariaatskosten
Overige kantoorkosten

37
369
42
227
675

Financiële baten en lasten
Rente & kosten bank

4
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