
Financiële verantwoording 

QFWF toelichting bij de financiële verantwoording over 2019 

  

Algemeen 

Deze financiële overzichten zijn opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW / de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. 

Er is een financieel jaaroverzicht gemaakt op basis van het de door stichting getrouw bijgehouden 

financiële overzichten. 

Activiteiten 

De activiteiten van de Quest for Wisdom Foundation, statutair gevestigd aan de Middenstraat 71, 1381 

XB Weesp te Nederland, bestaan voornamelijk uit: 

 Het ontwikkelen en onderhouden van het Wijsheidsweb als digitaal platform van interculturele 

levenskunst 

 Het organiseren van ontmoetingsdagen en masterclasses 

 Het ontwikkelen van educatief materiaal, vooral spel- en dialoogvormen ten behoeve van 

interculturele levenskunst en het vormgeven van ontmoetingen 

 

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst van de Quest for Wisdom Foundation 

Valuta 

Deze financiële overzichten zijn opgesteld in euro’s. Er hebben zich geen transacties in vreemde valuta 

voorgedaan sinds de oprichting van de stichting. 

Grondslagen voor de balanswaardering 

  

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 



  

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de binnengekomen donaties en bijdragen en de 

kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermeldde 

waarderingsgrondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de donaties en bijdragen zijn binnengekomen. Verliezen 

zullen in aanmerking worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Donaties en bijdragen 

Onder donaties wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden geschonken zonder dat daar 

een tegenprestatie tegenover staat. 

Onder bijdragen wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden betaald om de kosten te 

dekken van bepaalde activiteiten waar de persoon die de bijdrage betaalt aan deel mag nemen. 

Bedrijfskosten 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Toelichting op administratieve verplichtingen uit hoofde van 

ANBI status 

Onkostenvergoedingen en vacatiegelden 

De bestuursleden van de Quest for Wisdom Foundation hebben in 2019 geen onkostenvergoeding 

en/of vacatiegelden ontvangen. 

Analyse van de kosten van de quest for wisdom foundation 

Algemeen:  

De omvang van het huidige eigen vermogen van de Quest for Wisdom Foundation is in lijn met het 

redelijk vermogen dat nodig is om de activiteiten van de Quest for Wisdom Foundation, zoals het 

onderhouden van de website en het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag voort te zetten. Het 

is ongeveer toereikend om de kosten voor een jaar voortbestaan van de Quest for Wisdom Foundation 

te dekken als er geen verdere donaties en bijdragen binnenkomen. Omdat er geen garantie is op de 

ontvangst van toekomstige donaties of giften, is het aanhouden van een beperkt vermogen 

noodzakelijk om de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te kunnen waarborgen.  Dit 

vermogen is ten opzichte van vorig jaar gestegen, gezien de te verwachten groter wordende kosten 

voor website beheer en de verdere ontwikkeling van de game Quest for wisdom. 

Hieronder volgt een verantwoording van de diverse posten, van de grootste naar de kleinste 

kostenpost. 



1.Organisatie van de jaarlijkse Ontmoetingsdag 

De grootste kostenpost voor de Quest for Wisdom foundation waren de productiekosten en de 

catering voor de jaarlijkse ontmoetingsdag op 7 september in de Bibliotheek van Weesp, die van 10.00 

uur tot 18.00 uur duurde. Deze bestonden uit de catering - het verzorgen van koffie, thee, frisdranken 

en een lunch voor de gasten tijdens de ontmoetingsdag – en door de muzikanten gemaakte 

eenmalige onkosten, zoals het editen en opnemen van de achtergrondmuziek voor de zangers, en de 

huur van de ruimte bij de Bibliotheek.      

2. De websites 

Tweede grote kostenpost is het hosten en onderhouden van de website. 

Naast hosting en ‘verhuizing’ kosten van de websites bestond deze post dit jaar uit de aan de website 

gekoppelde game Quest for wisdom, waar technisch onderhoud aan gepleegd moest worden. 

3.De bankkosten       

Bankkosten vormden de derde grote kostenpost. Deze kosten zijn gemaakt om de bankproducten die 

de stichting gebruikt, in stand te houden. 

Aard en omvang van inkomsten en vermogen van de quest for wisdom foundation 

VERANTWOORDING VAN DE DONATIES EN BIJDRAGEN 

Toelichting: 

Inkomsten bestonden uit donaties en bijdragen van particuliere personen. 

Voor het grootste deel ontving de stichting bijdragen ter vergoeding van de onkosten voor het 

organiseren van de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 7 september 2019 van de deelnemers aan 

deze dag, alsmede voor een masterclass en het nieuw ontwikkelde Adrinka spel:  EUR 1326,60. 

Daarnaast betroffen de inkomsten incidentele donaties van bij de stichting betrokken personen:  EUR 

1.285,00. 

Totaal Baten: EUR 2611,60.. 

De omvang van het huidige eigen vermogen van de Quest for Wisdom Foundation is in lijn met het 

redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te 

waarborgen. Het is ongeveer toereikend om de kosten voor een jaar voortbestaan van de Quest for 

Wisdom Foundation te dekken als er geen verdere donaties en bijdragen binnenkomen. Omdat er 

geen garantie is op de ontvangst van toekomstige donaties of giften, is het aanhouden van dit eigen 

vermogen noodzakelijk om de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te kunnen 

waarborgen. 

 

 

 

 



Financieel overzicht 2019 

 

      

      

  P&L in EUR   

 Lasten   Baten  

 BEDRIJFSKOSTEN  DONATIES EN BIJDRAGEN  
 

 Productiekosten 

ontmoetingsdag

en 

€ 696,74 Donaties € 1.285,00 

 

 Catering 

ontmoetingsdag

en 

€ 465,00 Bijdragen € 1.326,60 

 

 Spelkosten € 300,00    

 Website € 274,67    

 Bankkosten € 113,14    

 Schenking € 50,00    

      

 Totaal € 1.899,55 Totaal € 2.611,60  

      

 Resultaat € 712,05 Winst   

      

 

 
 


