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Stichting VINDplaats Zenit

ALGEMEEN

Stichting VINDplaats Zenit
Balistraat 5
1335 JN Almere

Almere, 15 september 2016

Geachte directie,

Hierbij verstrek ik u de jaarrekening van Stichting VINDplaatss Zenit over 2015.

Met 2015 wordt de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015
bedoeld.

Bij notariële akte d.d. 02-05-2014 verleden voor notaris Heldoorn te Almere is opgericht  
de Stichting Vindplaats Zenit.
De activiteiten komen met ingang van voornoemde datum voor rekening en risico van de Stichting. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60637617.

De statutaire doelstelling van de vennootschap is:

het omvormen van een nu nog anoniem stuk in Almere Buiten gelegen aan de Evenaar tot een
waardevolle ontmoetingsplek voor jong en oud waarin ruimte is voor spelen,
recreëren, ontmoeten, leren over archeologie, stadslandbouw, ondernemen, zorg
en re-integratie. 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van "vrienden" van VINDplaats Zenit voor het verkrijgen van 
inzichten, betrokkenheid en draagkracht bij de realisatie en ontwikkeling van het park;
b. het verkrijgen van sponsoring, zowel in geld als in natura, van particulieren
organisaties, overheden en bedrijven;
c. het opzetten van een projectenbank waarop bewoners, organisaties en
bedrijven kunnen intekenen om onder leiding en regie van de gemeente 
Almere projecten te kunnen uitvoeren;
d. samenwerking met organisatie op het terrein van natuur en milieu
sportbeoefening, welzijn, cultuur, educatie en organisaties met vergelijkbare doelstellingen.

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een commercieel verlies van €
(3.099,41)                                                                                                                                

Y.H. Tang
(penningmeester)



BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

€ € € €

Materiele vaste activa 1.879        

Investeringen 2.309        
1.879        2.309         

Liquide middelen 2.337        6.486         

TOTAAL ACTIVA 4.215        8.795         

31-12-15 31-12-14
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking resultaatbestemming)

PASSIVA

€ € € €

Eigen Vermogen
6.247          6.247        

Resultaat (3.099)         

3.148        6.247        

Vreemd vermogen
Kortlopende schulden 200           
Crediteuren 1.067          2.348        

1.067        2.548        

TOTAAL PASSIVA 4.215        8.795        

31-12-15 31-12-14



Stichting VINDplaats Zenit

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg)

Liquide middelen

De waardering van de liquide middelen geschiedt tegen de nominale bedragen in EUR 
en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

IBAN NL92 RABO 0181639629

31-12-15 31-12-14
€ €

2.337                       6.486               
2.337                       6.486               

Materiele vaste activa

Handpomp Mesolitische hut Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschafwaarde 1.067               1.281           2.348              
Cumulatieve afschrijvingen 18                    21                39                  

Mutaties
Afschrijvingen 213                  256              470                 

Boekwaarde per 31 december 2015 854                  1.025           1.879              

Overige vorderingen betreffen de borgbetalingen van de moestuiniers.

Crediteuren
Gemeente Almere (pomp dubbele betaling) 1.067                         

1.067                   



Stichting VINDplaats Zenit

Resultatenrekening 2015

€ € € €
Opbrengst
Provincie Flevoland -                5.000,00      
Gemeente Almere -                2.457,00      
NL Doet 275,00           7.457         
Donatie 30,00             
Borg moestuinen 100,00           
Terugstorting subsidie Provincie Flevoland * (2.700,00)       

(2.295)        -             
                                                                                                                                                                                 

KOSTEN
Kostendeclaratie in het kader van NL Doet (142,48)          
Verzekeringspremie (181,50)          
Algemene kosten 96                 (3.604,00)     
Afschrijvingen (469,66)          (39,00)          

Som der Bedrijfskosten (698)           (3.643)        

BEDRIJFSRESULTAAT (2.993)        (3.643)        

Bankkosten (106,77)      (31)             

Resultaat uit Gewone Bedrijfsuitoefening
voor Belastingen (3.099)        3.783         

* De terugstorting van een deel van het subsidiebedrag was nodig, omdat de aanleg van een Nomaden speeldorp 

en een tijdspad (wandeling door de geschiedenis) niet tijdig gerealiseerd kan worden. 

De reden van de vertraging lag in het feit dat de wallen rondom de Vindplaats verplaatst dienen te worden. 

Op verzoek van de gemeente Almere zijn de wallen in 2016 verplaatst. 

2015 2014


