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Stichting Chabad on Campus Nederland te Amsterdam

Rechtsvorm
De stichting is opgericht op 11 juli 2014.
De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 16 februari 2015.
De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling
De doelstelling luidt volgens de statuten:
De stichting is
a. het laten horen van de Joodse stem binnen het Nederlandse studentenmilieu teneinde een invloedrijke

partij te zijn in diverse debatten over Joodse kwesties;
b. het motiveren, begeleiden en creëren van Joodse young leadership om zodoende de huidige generatie

van Joodse studenten te betrekken bij zowel het debat naar de buitenwereld als bij het besturen van
verschillende Joodse organisaties in Nederland;

c. het verlenen van adviezen en andere diensten ten behoeve van Joodse studenten in Nederland zelfs als
zij afkomstig zijn uit het buitenland;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
In het verslagjaar werd het bestuur gevormd door:
Mevrouw D.H. Stibbe
De heer C.A.M. Schottland
De heer W.A. Koster
De heer B.C. Polak

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

In het verslagjaar was gevolmachtigde namens het bestuur:
De heer J.J. Jacobs Gevolmachtigde

Verkorte jaarrekening
Deze verkorte jaarrekening is opgemaakt uit een samenvatting van de volledige jaarrekening 2020
van Stichting Chabad on Campus Nederland te Amsterdam waarbij een Samenstelverklaring is afgegeven.
De volledige jaarrekening ligt ter inzage ten kantore van de stichting.



Balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa

Gebouw & ondergrond
Inventaris
Vervoermiddelen

Vlottende activa

Stichting Chabad on Campus Nederland te Amsterdam

31-12-2020
€

o
3.667

o
3.667

31-12-2019
€

o
3.042

o
3.042

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

3.908

203.752

5.858

262.122

Passiva

211.327 271.022

Stichtingsvermogen
Reserve financiering activa
Bestemmingsfondsen
Vrije reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

3.667
209.000
-16.661
196.006

15.321
15.321

3.042
259.000

-4.180
257.862

13.160
13.160

211.327 271.022
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Staat van baten en lasten over 2020

Baten
Donaties

Bijdragen
Overige

Gerealiseerd
2020

€

155.572
o
o

155.572

Gerealiseerd
2019

€

441.841
o
o

441.841

Lasten
Directe bestedingen
Loonkosten

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Financiële lasten en soortgelijke kosten

Saldo baten en lasten

Aanwending overschoütekort
Toevoeging aan de vrije reserves
Onttrekking van de vrije reserves
Toevoeging aan de bestemmingsfondsen
Onttrekking van de bestemmingsfondsen

62.112
102.857

644
38.713
1.165

11.761
175

217.427

-61.856

o
-11.856

o
-50.000
-61.856

40.673
95.765

57
31.462
1.571

20.756
129

190.413

251.428

o
-7.572

259.000
o

251.428
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Algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting

Coronacrisis
In de loop van het voorjaar 2020 heeft de uitbraak van het Covid-19 virus ook in Nederland plaatsgevonden.
Deze uitbraak van dit virus en de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen heeft tot overheids-
maatregelen geleid. De gevolgen hiervan voor deze branche in het algemeen en in het bijzonder voor deze
stichting zijn zeker aanwezig. Aan de ene kant door de lichte daling van inkomsten en aan de andere kant zijn
de activiteiten en doelstellingen lastiger uit te voeren. De activiteiten zijn zoveel mogelijk in afgelankte of
gewijzigde vorm doorgegaan. Tegelijk hebben de kleinschalige activiteiten meer diepgang gehad.
Ook voor 2021 is het de huidige verwachting dat de gevolgen voor deze stichting aanwezig zullen zijn.
Van de versoepelingen in het coronabeleid zal gebruik worden gemaakt om zo in de 2e helft van 2021
weer meer en betekenisvolle activiteiten in lijn met de doelstelling te organiseren.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van financiële instrumenten wordt verwezen
naar de behandeling per post in balans of resultatenrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Het gebouw met ondergrond worden gewaardeerd tegen
aanschafpnjs. Hierop wordt niet afgeschreven.
Het inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met jaarlijkse lineaire
afschrijvingstermijnen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen vinden plaats
vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten (indien materieel). Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo
Algemeen
Het expoloitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar.
De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord
zodra zij voorzienbaar zijn.
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Onder baten wordt verstaan de ontvangen gelden en de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor
de in het boekjaar verrichte diensten, waarbij de verrichte diensten tot aan de balansdatum worden gebaseerd
op de verhouding tot de totaal te verrichten diensten.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële basten en lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.


