
Jaarrekening  2018 Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs 

en Onderzoek op het terrein van Religie en Recht (SBWOORR) 

 
Algemeen 
De Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek op het terrein van 
Religie en Recht (hierna: de stichting) is opgericht op 28 januari 2016. De stichting heeft ten doel het 
mogelijk maken en ondersteunen van het werk van het Centrum voor Religie en Recht dat thans 
verbonden is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zoals verwoord in artikel 2.1 van de statuten. 
Het bestuur van de stichting heeft, conform artikel 9 van de statuten, de jaarrekening vastgesteld 
over het boekjaar 2018. 
 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018, het overzicht van baten en lasten 
over 2018 en een toelichting daarop. 
 
Bankrekeningen en werkwijze 
De stichting kent een rekening courant met IBAN NL35INGB0009592981en een daaraan gekoppelde 
spaarrekening. De bank vergoedt geen rente over het creditsaldo op de rekening-courant. Het 
rentepercentage over het creditsaldo op de spaarrekening bedroeg vanaf 1 januari 2018 0,05%. 
Vanaf 16 juli 2018 is dit percentage gewijzigd naar 0,00%. Beide rekeningen worden aangehouden bij 
de ING bank. 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter  : dr. C. van den Broeke 
Penningmeester : mr. dr. T. van Kooten 
Secretaris  : ds. mr. J.W. Verwijs 
 
Toelichting op de balans  
De stichting heeft per 31 december 2018 een eigen vermogen ad € 5.017,49. 

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

De kosten van de stichting beliepen in 2018 in totaal € 4.781.23, waaronder kosten voor symposia, 

lezingen en PAO’s, kosten NTKR, bankkosten en kosten voor de website. De in 2018 georganiseerde 

activiteiten zijn elders op deze website beschreven. 

 

Er zijn in 2018 subsidies ontvangen ad € 4.000,00 en rente-opbrengsten gegenereerd. 

Het resultaat over 2018 bedraagt € 775,48 negatief. Dit wordt ten laste van het eigen vermogen 

gebracht. 

 

 

mr.dr. T. van Kooten 

(penningmeester) 

  



 

Balans        

        

        
Balans per 31-12-2018 (in euro's)   31-12-2018  31-12-2017   

        

ACTIVA        

        

ING rek.courant    41  33  

ING spaarrekening    1.941  6.400  

Overlopende activa      4.000   
 
TOTAAL ACTIVA    5.982  6.433  

        

        

PASSIVA        

        

Eigen vermogen Stichting   5.017  5.793   

Voorziening NTKR    0  0  

Overlopende passiva     965  640 

        

TOTAAL PASSIVA    5.982  6.433  

        

        

Winst en verlies        

        

Winst en verliesrekening per 31-12-2018 (in euro's) 31-12-2018  31-12-2017 

  

        
KOSTEN        

        
Kosten NTKR    2.723  0  

Kosten symposia etc.    1.810  2.173  

Kosten website    142  115  

Oprichtingskosten    0  0  

Bankkosten    107  105  

        
Totaal kosten    4.782  2.393  

        
OPBRENGSTEN        

        

Giften  en subsidies  4.000  0 
 

 

Opbrengsten symposia etc.     0  7.177 

Rente    6    

 
 
Totaal opbrengsten    4.006  7.177  

        
Resultaat     776  4.784 

        
Waarvan t.g.v. voorziening NTKR   0  2.886   

Waarvan t.g/l.v. eigen vermogen   -776  1.898   



        

        

        

        

        

 


