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Anne Blankendaal Administraties
Administratiekantoor voor idealisten

Stichting vrienden van de BOS
T.a.v. het bestuur
Sarphattipark 55-1
1073 CS Amsterdam

Oudkarspel, 22 juni 2017

Gewaardeerd bestuur,

Opdracht
Conform jullie opdracht, heb ik de jaarrekening van deze stichting samengesteld,
op basis van de door jullie verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening ligt bij het bestuur.
De verantwoordelijkheid om op basis van de door jullie verstrekte gegevens een jaarrekening
op te stellen die voldoet aan algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en
de wetgeving inzake de jaarrekening, ligt bij mij.

De stichting
De stichting is opgericht in 2001 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 34163396. De stichting heeft geen ANBI status maar is wel vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Doelstellingen
De voornaamste doelstellingen volgens de statuten zijn:
- Het bieden van de mogelijkheid aan het publiek om de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS)
 te ondersteunen door middel van het worden van donateur bij deze stichting.
- Het versterken van de band tussen donateurs en de BOS.
- Het verwerven van extra financiële middelen ten behoeve van de versterking in de breedst
mogelijke zin van het programmabeleid van de BOS, zowel radio, televisie, internet of anderszins.

Doordat per 1 januari 2016 de BOS is opgehouden te bestaan als zelfstandige omroep, zijn de aktiviteiten
van de stichting veranderd in: 
- het zelf publiceren van artikelen, columns en video's over en rondom het boeddhisme, via www.bodhitv.nl

Administratie
De administratie hebben jullie uitbesteed aan mij.

Eventuele vragen beantwoord ik natuurlijk graag!

Met een warme groet,

Anne Blankendaal 
Anne Blankendaal Administraties
Oudkarspel

Anne Blankendaal Administraties, Provincialeweg 5B huis 278, 1724 PG Oudkarspel   06 - 25 20 00 60
Kvk: 58695508      Btw: NL 1881.21.614.B.01      Becon: 647688      ASN-Bank: NL65 ASNB 0708 8321 48
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Vaststelling jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Op 7 oktober 2017 heeft het bestuur de jaarrekening 2016, die sluit met een
eigen vermogen van € 63.319 (2015: € 70.670) en een resultaat van € 7.351 negatief
(2015: € 46.670) vastgesteld.

Rager Ossel Reinier Tilanus
voorzitter algemeen bestuurslid



Jaarrekening
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Balans per

A C T I V A 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen 1.669               -                        
Vooruitbetaalde kosten 378                   -                        

2.047               -                        

Liquide middelen
Triodos betaalrekening 62.896             70.670             

T O T A A L 64.943           70.670           
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31 december 2016

P A S S I V A 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Eigen vermogen
Beginsaldo 70.670             24.000             
Bij: resultaat boekjaar -7.351              46.670             
Eindsaldo 63.319             70.670             

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten 1.624               -                        

T O T A A L 64.943           70.670           
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Resultatenrekening

2016 2015
   €    €

Opbrengsten 33.007 54.106

Kosten:
Donatie Europees Boeddhistisch Filmfestival 10.000 -               
Advieskosten rondom doorstart BOS -               5.748       
Kosten website bodhitv 23.922    1.120       
Algemene kosten 6.436       568          
Totaal kosten 40.358    7.436       

Resultaat boekjaar -7.351     46.670    
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De 
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balans-
post anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaar-
rekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur is het
resultaat over 2016 van -€ 7.351 alvast toegevoegd aan het eigen vermogen.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.



10

Toelichting resultatenrekening

2016 2015
   €    €

Donaties 33.007 54.106

Kosten:
Donatie Europees Boeddhistisch Filmfestival 10.000 -               
Advieskosten rondom doorstart BOS -               5.748       
Kosten website -               1.120       
Bodhitv: webredactie 14.836    -               
Bodhitv: content website 6.378       -               
Bodhitv: technische kosten website 2.708       -               
Algemene kosten: software 5.120       -               
Algemene kosten: administratie 821          -               
Algemene kosten: bankkosten 495          355          
Kantoorkosten -               213          
Totaal kosten 40.358    7.436       

Resultaat boekjaar -7.351     46.670    


