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Toelichting op de jaarrekening

Deze toelichting is geschreven als toelichting op de jaarrekening van Stichting 

Team Maasdriel gericht op de totstandkoming van de van baten en lasten en 

geeft tevens een verklaring voor negatieve resultaat. Dit jaarverslag 

verantwoord de financiën van Stichting Team Maasdriel en bevat derhalve de 

ingezamelde en gedoneerde bedragen die via de Stichting zijn gelopen. Het 

grootste deel van de door, aan Stichting Team Maasdriel verbonden, 

deelnemers is direct ingezameld via hun persoonlijke actiepagina's op de 

websites van Homeride en Alpe d'HuZes en staan dus niet in de jaarrekening.

Zes ZesDe zes zes is een jaarlijks evenement met als belangrijkste doelstelling 

mensen te verbinden rondom het thema gezondheid. Tijdens de Zes Zes kunen 

afstanden worden gefietst van 60 kilometer tot 360 kilometer. Het 

inschrijfgeld bedraagt €10,- en gaat volledig naar het goede doel. Voor meer 

info www.zeszes.nl Ondanks de barre weersomstandigheden van de derde 

editie hebben ruim 100 fietsers deelgenomen aan de Zes Zes. In 2015 zijn er 

geen kosten gemaakt voor dit evenement, zodat de gehele opbrengst van € 

2.132,50 naar goede doelen is gegaan. Naast de inschrijfgelden bestaan 

opbrengsten uit sponsoring en donaties.

Goede doelen
In 2015 heeft Stichting Team Maasdriel er voor gekozen om zowel aan Alpe 

d'HuZes als aan Homeride deel te nemen. Voor meer info over beide 

evenementen www.ad6.nl en www.homeride.nl. Door middel van sponsoring en 

organiseren van activiteiten is een bedrag van € 5.319,35 (incl. Zes Zes) 

ingezameld ten behoeve van goede doelen. Dat gehele bedrag is volledig 

gedoneerd aan de twee goede doelen. Daarnaast heeft bestuur van Team 

Maasdriel besloten ingezamelde met € 6.177,50 vanuit het eigen vermogen aan 

te vullen. Hierdoor is in totaal € 11.496,85 aan de twee goede doelen 

gedoneerd en € 12.049,19 aan de doelstelling.

Inclusief de inzamelingen van de deelnemers heeft Stichting Team Maasdriel 

€ 23.014,80 voor Homeride ingezameld en € 52.776,48 voor Alpe d'HuZes.

Deelnemers

Deelnemers die namens Team Maasdriel deelnemen aan een 

goededoelenevenement betalen hiervoor een eigen bijdrage van € 25,00. 

Hiervan worden gezamenlijke uitgaven gedaan waarmee deelnemers worden 

ondersteund tijdens een goededoelenevenement, zoals het voorzien van eten 

en drinken. Het resterende bedrag aan eigen bijdrags wordt volledig 

gedoneerd aan het goede doel.



Jaarrekening 2013

Balans Stichting Team Maasdriel 01 januari 2015

Debet Credit

Vlottende Activa € 125,00 Eigen vermogen € 8.782,21

Debiteuren € 125,00 Algemeen € 8.782,21

Ten behoeve van doelstelling € 0,00

Liquide Middelen € 8.657,21 Vreemd Vermogen € 0,00

Betaalrekening € 1.657,21 Crediteuren € 0,00

Spaarrekening € 7.000,00 Overig vreemd vermogen € 0,00

Totaal vermogen € 8.782,21 Totaal vermogen € 8.782,21
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Jaarrekening 2013

Balans Stichting Team Maasdriel 31 december 2015

Debet Credit

Vlottende Activa € 0,00 Eigen vermogen € 3.022,74

Debiteuren € 0,00 Algemeen € 3.022,74

Ten behoeve van doelstelling € 0,00

Liquide Middelen € 3.022,74 Vreemd Vermogen € 0,00

Betaalrekening € 955,97 Crediteuren € 0,00

Spaarrekening € 2.066,77 Overig vreemd vermogen € 0,00

Totaal vermogen € 3.022,74 Totaal vermogen € 3.022,74
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Jaarrekening 2013

Baten & Lasten Stichting Team Maasdriel 2015

Baten Lasten

Algemeen € 1.137,77 Algemeen € 817,40

Rente € 66,77 Organisatiekosten € 817,40

Sponsoring € 250,00

Vriendenloterij € 821,00

ZesZes € 2.132,50 ZesZes € 0,00

Inschrijvingen (incl. kleine donaties) € 1.083,40 Diversen € 0,00

Overig (sponsoring, horeca, etc) € 1.049,10

Doelstelling € 3.836,85 Doelstelling € 12.049,19

Deelnemers € 650,00 Alpe d'HuZes € 5.400,00

Activiteiten € 536,85 Homeride € 6.096,85

Sponsoring € 2.650,00 Eten & Drinken deelnemers € 177,72

Vervoer deelnemers € 374,62

Resultaat € 5.759,47-

Totaal Baten € 7.107,12 Totaal Lasten € 12.866,59
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