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Bestuursverslag 2019 
 

Stichting Kruispost tracht de statutaire doelstelling te bereiken onder andere door de 

coördinatie, bevordering en uitoefening van sociale, geestelijke en materiële zorg en alle 

overige activiteiten die het doel van de stichting kunnen bevorderen, zulks ten behoeve van 

de bewoners en bezoekers van de Amsterdamse binnenstad. De stichting wil haar taak 

vervullen in overeenstemming met het Oude en Nieuwe Testament in hun onderling 

samenhang.  

 

Kruispost richt zich daarbij in het bijzonder op medische, psychosociale en maatschappelijke 

hulp aan patiënten die, in principe onverzekerd zijn en/of om deze of gene reden geen 

toegang vinden tot de reguliere zorg: mensen van diverse achtergronden, van dakloze tot 

gedocumenteerde tot toerist of toevallige passant; mensen uit alle hoeken van de wereld, 

zowel Nederlanders als buitenlanders die om humanitaire of economische redenen hun 

eigen land zijn ontvlucht. 

 

Met een vaste groep van zo’n tachtig vrijwilligers, waarvan 30 artsen, heeft Kruispost zich 

ook in 2019 sterk gemaakt voor hulp aan deze groep patiënten. Naast de reguliere medische 

zorg, wordt ook specialistische zorg op Kruispost aangeboden door een fysiotherapeut, een 

neuroloog, een psychiater, een tandarts, een praktijkondersteuner-somatiek, een jurist en 

een psycholoog. Verder verricht een vakbekwame groep van een 4-tal maatschappelijk 

werksters professionele hulp voor de maatschappelijke problemen die, al dan niet in 

combinatie met medische hulp, dienen te worden opgelost. De personeelscapaciteit zal min 

of meer gelijk blijven aan dat van 2018. 

 

Stichting Kruispost volgt met blijvende aandacht de dagelijkse praktijk. Een verdere 

verbetering van de dienstverlening met daarin het belang van de cliënt voorop is voor 

Kruispost een continu proces. Ten aanzien van de reguliere medische zorg werden in 2019  

4036 unieke cliënten behandeld. In 2018 bedroeg dit aantal 3.887, hetgeen neerkomt op een 

stijging van 3,8%. Het aantal direct cliëntgebonden contacten kwam in 2019 uit op 9.824 

consulten. In 2018 bedroeg dit aantal 9.704, hetgeen een stijging betekent van 1,2%.  

Ten aanzien van de medisch maatschappelijke zorg werden in 2019 door Kruispost 595 

unieke cliënten behandeld. In 2018 bedroeg dit aantal 479, hetgeen neerkomt op een 

stijging van 24,2 %. Het aantal cliëntgebonden contacten kwam in 2019 uit op 2.224 

consulten. In 2018 bedroeg dit aantal 2428, hetgeen een daling betekent van 8,4 %.  

 

De gerealiseerde prestaties voor de medisch reguliere zorg waren in verhouding tot de 

gemaakte prestatie-afspraken en zodanig toereikend dat de Gemeente Amsterdam de 

aangevraagde subsidie voor 2019 volledig heeft toegekend. De subsidie voor medisch 

maatschappelijk werk verloopt via Stichting Ouderzijds-100. 
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In de loop van 2019 is de samenstelling van het bestuur van Stichting Kruispost gewijzigd 

door het aftreden van mevrouw Gerdien Tramper - Stranders. Het bestuur is haar veel dank 

verschuldigd voor al haar inspanningen rondom haar portefeuille personeel en organisatie. 

Zij wordt per 2020 opgevolgd door de heer Willem Budde. Het bestuur kwam dit jaar 5 keer 

voor een bestuursvergadering bijeen. Gedurende dit bestuursjaar werden de beleidsmatige 

en operationele werkzaamheden vanuit de zes verschillende portefeuilles verder 

vormgegeven en geoperationaliseerd. De aanbevelingen vanuit de werkvloer vervullen 

hierin een prominente rol. In 2019 werd in beperkte mate geïnvesteerd. Het blijft dagelijkse 

aandacht vergen om het verrichtte werk zo effectief en efficiënt mogelijk te laten 

plaatsvinden.  

 

De bedrijfsruimten in 2019 functioneerde op niveau. Grote verbouwingen hebben dit jaar 

niet plaatsgevonden. Een verbetering van de huidige wachtruimte staat voor het komend 

jaar op de agenda om de geboden dienstverlening verder te verbeteren. Ook is er behoefte 

aan een nieuwe behandelkamer.  

 

In dit boekjaar werd ook een start gemaakt om de betrokkenheid van bestaande en nieuwe 

sponsoren en donateurs verdergaand te verbeteren. Zo werd de uitgave van de publicatie 

van de jaarlijkse bestuursverslagen in samenwerking met Stichting Oudezijds-100 

gezamenlijk vormgegeven. Kruispost is zich bewust van haar positieve maatschappelijke 

uitstraling en heeft de ambitie om de komende jaren nog meer organisaties en particulieren 

aan zich te binden. Daar hoort ook een professioneel CRM-systeem bij met dito 

communicatiemiddelen. De komende jaren wordt dit beleid stap voor stap verder 

uitgebouwd. Ook een vernieuwde website staat op het programma. 

 

Voor 2020 zal de personeelscapaciteit zal min of meer gelijk blijven aan dat van 2019. Wij 

verwachten voor het komend boekjaar geen noemenswaardige mutaties in de samenstelling 

van onze activa of het vermogen.  

 

Het saldo van baten en lasten voor Stichting Kruispost komt dit boekjaar uit op € 4.900 welke 

aan het eigen vermogen van de stichting is toegevoegd.  

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan al diegene die met hun inzet, betrokkenheid en 

motivatie het zorgzame werk van de stichting ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. 

 

 
Samenstelling bestuur 

Het algemeen bestuur van Stichting Kruispost was per 31 december 2019 als volgt 

samengesteld: 
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J.Wytema                                        -     voorzitter  

J. de Weichs de Wenne                   -     penningmeester (tevens waarnemend secretaris) 

Mevrouw E.L.A. Florentinus-Boiten sg 

M. Quarles van Ufford 

W. Budde 

 

 

Bestuursverklaring 

Het algemeen bestuur van Stichting Kruispost verklaart hierbij dat het kennis heeft genomen 

van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en dat het conform deze verordening 

heeft gehandeld. 

Naast de in de balans opgenomen verplichtingen heeft geen andere financiële verplichtingen.  

 

Amsterdam, …. juni 2020 

Het bestuur: 

 

 

 

J.Wytema J. de Weichs de Wenne 

W. Budde Mevrouw E.L.A. Florentinus – Boiten sg 

 M. Quarles van Ufford  
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Stichting Kruispost 
Balans per 31 december 2019 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 

 
             2019              2018 

    €   € 
        
Inventaris  

 
Software (PRS systeem) 

  

 
 1.591 

 

0 

  1.312 

 

0 
        
Overige vorderingen  
en overlopende activa 

   124.968   156.359 

        
Liquide middelen    251.686   162.572 
        
    378.245   320.243 

 

 
       

 
 
 
 

       

        

Eigen Vermogen 
Algemene reserve na verwerking 

van het saldo van baten en lasten 

over het boekjaar 

  

 

 

 203.091 

 

  198.191 

 

 

 

       

Voorzieningen    0   0 
        
Overige schulden en  
overlopende passiva  

  

 
  

175.154 

   

122.052 

     

378.245 

   

320.243 
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Stichting Kruispost 
Staat van baten en lasten over 2019 
 
           2019  2019 

Begroting 
        2018 

Baten    €  €  € 
Giften:         

− Particulieren/instellingen    4.040  28.756  11.373 

− Stichting Vrienden van de  

Kruispost 

− Liquidatie uitkering 

   0 

 

0 

 0 

 

0 

 0 

 

0 

Subsidies         

− Gemeente Amsterdam, Dienst 

Zorg en Samenleven 

− Bijdragen cliënten 

  

 
  

36.294 

30.083 

  

36.294 

34.000 

  

35.658 

29.696 

         
Overige baten         

− Interest    29  1.000  78 

− Zorg Instituut Nederland 

− Vrijval voorziening voor oninbaar 

   166.754 

0 

 120.500 

0 

 145.789 

0 

 
Totaal baten 

    

237.200 

  

     220.550 

  

222.594 
         

         

Lasten         

Personeels- en vrijwilligerskosten  

 

  

 
 137.391 

 

 137.000  139.136 

 
Overige kosten         

− Kosten van huisvesting en  

Inventaris 

    

51.845 

  

42.000 

  

40.212 

− Organisatiekosten    31.794  29.750  19.728 

− PR en Communicatie 

− Klientenzorg 

  

 
 

 

0 

11.270 

 0 

11.800 

 0 

11.293 

 
Totaal lasten 

    

232.300 

  

220.550 

  

210.369 

 
 
Saldo van baten en lasten 

    

 

4.900 

  

 

0 

  

 

12.225 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 
 
Algemeen 

Stichting Kruispost is gevestigd te Amsterdam. 

 
Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die  

de totaliteit van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse 

samenleving in het algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder. Dit 

laatste ten behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar 

een toevlucht zoekt. 

In de praktijk komt dit tot uiting doordat een arts-coördinator in vaste dienst met behulp van 

een groot team van  vrijwillige medische professionals medische hulpverlening aanbiedt. 

De taken op de receptie worden eveneens door vrijwilligers uitgevoerd. 

 
Subsidiëring 

Subsidiëring geschiedt door de gemeente Amsterdam, afdeling Dienst Zorg en Samenleven, ten 

behoeve van de exploitatiekosten. 

 
Saldo van baten en lasten over het boekjaar 

De staat van baten en lasten over 2019 van Stichting Kruispost geeft een positief saldo aan van 

€ 4.900. Het resultaat van Stichting Kruispost wordt ten gunste gebracht aan het eigen vermogen 

van de stichting 

 
Stichtingenregister 

De Stichting Kruispost staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder 

nummer 41202576.  

 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van baten 
en lasten 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen voor ‘ kleine organisaties zonder winststreven’ 

zoals opgenomen in de RJk C1 opgesteld door de Raad van de Jaarverslaggeving.  

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of 

vervaardigingsprijs.  

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze 

schattingen afwijken.  

De schattingen en onderlinge veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  
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Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid BW 1 vereiste inzicht noodzakelijk is, is 

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.  

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling 

van het resultaat, is de verkrijgings of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 
Inventaris/software 

Inventaris is gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Het afschrijvingspercentage 

bedraagt 20% dan wel 33 1/3%. Software wordt in 3 jaar afgeschreven. Overige kleine 

aanschaffingen worden niet geactiveerd. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, 

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen 

worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 

hebben. 

 
Giften 

Giften worden in het jaar waarin zij worden ontvangen ten gunste van de staat van baten en 

lasten gebracht. Door juridische entiteiten toegezegde giften worden, mits schriftelijk 

toegezegd, reeds aan betrokken boekjaar toegekend. Giften met specifieke doelomschrijving 

worden gepassiveerd indien deze niet direct aan genoemd doel zijn besteed. Subsidies worden 

- op basis van de geldende regels- toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting bij de balans per 31 december 2019 
 
1. Inventaris        

             2019            2018 

    €   € 
        

Per 1 januari geactiveerd  

(boekwaarde) 

   2.746   2.746 

Investeringen    1.013   - 

        

Afschrijvingen    -2.168   -1.434 

Per 31 december geactiveerd  

(boekwaarde) 

    

1.591 

   

1.312 

        

 

 
2. Overige vorderingen en  
overlopende activa 

       

    2019   2018 

    € 

 

  € 

 

        

College voor zorgverzekeringen    103.758   137.803 

Borg (3 maanden huur)    7.497   7.497 

Overige vorderingen en overige  

overlopende activa 

    

13.713 

   

11.059 

        

    124.968   156.359 

 

 
3. Liquide middelen        

    2019   2018 
    €   € 

ABN AMRO Bank    223.771   125.399 

ING Bank    26.857   19.068 

Kruisposten    (19)   15.015 

Kas    1.077   3.090 

        

    251.686   162.572 
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4. Eigen Vermogen        

        
Algemene reserve na verwerking van 
het saldo van baten en lasten  

       

    2019   2018 

    €   € 

        

Stand 1 januari    198.191   185.966 

Saldo van baten en lasten boekjaar    4.900   12.225 

        

        

Stand 31 december    203.091   198.191 

 

 
Bestemming van het resultaat  

 

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2019 aan de reserves toe te 

voegen.. Deze verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden.  

 

Het bestuur streeft er naar om, teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, een 

buffervermogen in stand te houden van minimaal € 195.000, zijnde de som van de vaste 

salariscomponenten en de overige min of meer vaste uitvoeringskosten. Met deze omvang van 

het vermogen kunnen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden 

voortgezet. 

 

 

 
5.Voorziening voor oninbare  
Toezeggingen 

       

    2019   2018 

    €   € 

        

Stand 1 januari 

 

   0   0 

Af: vrijval     0   0 

        

Stand 31 december    0   0 

 

Het bestuur is van mening dat de relevantie van deze voorziening in de praktijk is komen te 

vervallen. Er lopen per balansdatum geen toezeggingen afgezien van de gemaakte afspraken 

met de gemeente Amsterdam. 
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6. Overige schulden en  
overlopende passiva 

       

    2019   2018 

    €   € 

        

Vooruit ontv. Stg Vrienden van de 

Kruispost 

    

36.638 

   

32.806 

Nog te betalen facturen    10.144   13.598 

Nog te betalen Oudezijds 100    128.372   75.648 

Nog te betalen reiskosten vrijwilligers    0   0 

        

    175.154   122.052 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 
 
7. Personeels- en  
vrijwilligerskosten 

        

    2019  2019 
Begroting 

 2018 

    €  €  € 

         

Salarissen (incl. soc. lasten en  

pensioen premies) 

   131.014 

 

 -  130.262 

 

Studiekosten    1.248  -  1.740 

Arboverzekering/salarisadm./arbodienst    -  -  - 

Personeelswerving    0  -  0 

Reiskosten vrijwilligers 

Overige vrijwilligerskosten 

   4.912 

217 

 - 

- 

 4.833 

2.300 

         

    137.391  137.000  139.136 

 

 

        

Personeelsleden 

 

In 2019 waren er op fulltime basis 2 fte  werkzaam. Via toerekening komt er daarnaast een 

toerekening van indirecte personeelskosten ten laste van de stichting Kruispost.   

 

 
8. Kosten van huisvesting en  
Inventaris 

        

    2019  2019 
Begroting 

 2018 

    €  €  € 

         

Huren (inclusief servicekosten)    31.716  -  29.627 

Schoonmaakkosten en –materiaal    2.277  -  1.152 

Water, gas en electra    989  -  560 

Verzekeringen/belasting    4.447  -  1.753 

Onderhoud    11.682  -  4.870 

Afschrijving inventaris    734  -  2.250 

         

    51.845  42.000  40.212 
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9. Organisatiekosten         

    2019  2019 
Begroting 

 2018 

    €  €  € 

         

Kantoorbehoeften    1.235  -  1.594 

Drukwerk en reproductiekosten    996  -  789 

Telefoon/internet    1.716  -  2.242 

Porti     -  -  7 

Hardware/software/ictkosten    15.829  -  (1.217) 

Bankkosten    379  -  318 

Accountantskosten (facturen)    2.844  -  2.783 

Accountantskosten reservering    -    2.500 

Overige organisatiekosten    8.795  -  10.712 

         

    31.794  29.750  19.728 

 

 
 
10. PR en Communicatie  

        

    2019  2019 
Begroting 

 2018 

    €  €  € 

         

Public relations                                                                   0  0  0 

         

         

    0  0  0 

 
 
11. Klientenzorg 

        

 

    2019  2019 
Begroting 

 2018 

    €  €  € 

         
Huisapotheek/medicatie    4.773  -  7.349 

Materiaalkosten    -  -  - 

Reiskosten klienten    215  -  806 

Verteringen/voeding    1.726  -  1.847 

Bloemen en attenties    1.969  -  775 

Kosten patienten 2e lijn    556  -  516 

Incidentele kosten    2.031  -  - 

         

    11.270  11.800  11.293 
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Stichting Kruispost 
Geconsolideerde balans per 31 december 2019 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 

 
             2019              2018 

    €   € 
        
Inventaris  

 
Software (PRS systeem) 

  

 
 1.591 

 

- 

  1.312 

 

- 
        
Overige vorderingen  
en overlopende activa 

   124.968   156.359 

        
Liquide middelen    670.522   455.726 
        
    797.081   613.397 

 

 
       

 
 
 
 

       

        

Eigen Vermogen 
Inclusief bestemmingsreserve 

‘medicijnpot’ van € 8.175 

  

 

 

 658.565 

 

  523.980 

 

 

 

       

Voorzieningen    0   0 
        
Overige schulden en  
overlopende passiva  

  

 
  

138.516 

   

89.417 

     

797.081 

   

613.397 

        
.
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Stichting Kruispost 
Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2019 
 
      2019 

 
        2018 

Baten      €  € 
Giften:         

− Particulieren/instellingen      43.599  75.266 

− Legaat      90.000   

Subsidies         

− Gemeente Amsterdam, Dienst 

Zorg en Samenleven 

− Bijdragen cliënten 

  

 
    

36.294 

30.083 

  

35.658 

29.696 

         
Overige baten         

− Interest      428  64 

− Zorg Instituut Nederland 

− Vrijval voorziening voor 

oninbaar 

     166.754  145.789 

0 

 
Totaal baten 

      

367.158 

  

286.473 
         

         

Lasten         

Personeels- en vrijwilligerskosten  

 

  

 
   137.391 

 

 139.136 

 
Overige kosten         

− Kosten van huisvesting en  

Inventaris 

      

51.845 

  

40.212 

− Organisatiekosten      32.067  19.933 

− PR en Communicatie 

− Klientenzorg 

  

 
 

 

  0 

11.270 

 0 

11.293 

 
Totaal lasten 

      

232.573 

  

210.574 

 
 
Saldo van baten en lasten 

      

 

134.585 

  

 

75.899 
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 
Stichting Kruispost 2019 
 
Algemeen 

Stichting Kruispost is  gevestigd te Amsterdam. 

 
Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die  

de totaliteit van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse 

samenleving in het algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder; dit 

laatste ten behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar 

een toevlucht zoekt. 

In de praktijk komt dit tot uiting doordat een arts-coördinator in vaste dienst met behulp van 

een groot team van vrijwillige medische professionals medische hulpverlening aanbiedt. 

De taken op de receptie worden eveneens door vrijwilligers uitgevoerd. 

 

 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van baten 
en lasten 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen voor ‘Organisaties zonder winststreven’ zoals 

opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 640 opgesteld door de Raad 

van de Jaarverslaggeving.  

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of 

vervaardigingsprijs.  

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze 

schattingen afwijken.  

De schattingen en onderlinge veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid BW 1 vereiste inzicht noodzakelijk is, is 

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.  

 

Consolidatie  

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting Kruispost samen 

met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende 

zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen 
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zijn rechtspersonen waarin Stichting Kruispost direct of indirect overheersende zeggenschap 

kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere 

wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening 

gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend. 

 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden 

geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn 

gerealiseerd. 

 

Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er 

sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig 

gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep. 

 

De jaarrekening bestaat uit de volgende entiteiten:  

- Stichting Kruispost 

- Stichting vrienden van Kruispost 

 

Stichting Kruispost houdt geen aandeel in Stichting vrienden van Kruispost maar zijn uit hoofde 

van organisatorische en economische verbondenheid opgenomen in de consolidatiekring. 

Stichting Kruispost staat aan het hoofd van de groep.  

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling 

van het resultaat, is de verkrijgings of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 
Inventaris/software 

Inventaris is gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Het afschrijvingspercentage 

bedraagt 20% dan wel 33 1/3%. Software wordt in 3 jaar afgeschreven. Overige kleine 

aanschaffingen worden niet geactiveerd. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, 

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen 

worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 

hebben. 
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Giften 

Giften worden in het jaar waarin zij worden ontvangen ten gunste van de staat van baten en 

lasten gebracht. Door juridische entiteiten toegezegde giften worden, mits schriftelijk 

toegezegd, reeds aan betrokken boekjaar toegekend. Giften met specifieke doelomschrijving 

worden gepassiveerd indien deze niet direct aan genoemd doel zijn besteed. Subsidies worden 

- op basis van de geldende regels- toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Toelichting bij de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten 

 

 
Bestemming van het resultaat  

 

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2019 aan de reserves toe te voegen. 

Deze verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden.  

 

Het bestuur streeft ernaar om, teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, een 

buffervermogen in stand te houden van minimaal € 195.000, zijnde de som van de vaste 

salariscomponenten en de overige min of meer vaste uitvoeringskosten. Met deze omvang van 

het vermogen kunnen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden 

voortgezet. 

 
Samenwerkingsverbanden 

 

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost werken onder meer samen met de 

volgende zusterstichtingen (tussen haakjes wordt de belangrijkste functie vermeld): 

 

− Stichting Oudezijds (maatschappellijke dienstverlening) 

− Stichting Smirna (verhuurder onroerende zaken locatie Kruispost) 
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Ondertekening van de jaarrekeningen 

 

Amsterdam, … juni 2020 

Het bestuur: 

 

 

J. Wytema J. de Weichs de Wenne 

W. Budde Mevrouw E.L.A. Florentinus-Boiten sg 

M. Quarles van Ufford  

Overige gegevens 
 
Controleverklaring 

 

Bij de jaarrekening is door de accountant een samenstellingsverklaring afgegeven. Hiervoor 

wordt verwezen naar de op de volgende bladzijde opgenomen verklaring. 
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