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Financieel Jaarverslag 2020 
Penningmeester Berend Tideman 
 
Het financiële jaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het 
bestuursjaar van bestuur 2020/2021 begon in juni 2020 en eindigt in juni 2021, vandaar 
dat in dit jaarverslag niet alle uitgaven weergeven zijn die in bestuur Verkuijlen zijn 
gedaan (zowel uitgeven van bestuur Reddingius als van bestuur Verkuijlen staan in dit 
verslag). In dit financieel jaarverslag worden de balans en de resultatenrekening van het 
financieel boekjaar 2020 behandeld waarna de belangrijkste punten toegelicht worden. 
 
Balans 

Beginbalans 2020 

Debet Credit 

ABN amro 
ASN sparen 
Debiteuren 
Bezittingen  

10.111,91 
32.635,24 
2.921,42 
180,00 

   

 

Crediteuren 
Reserveringen Projecten 
Reserveringen Overhead 
Reservering StuDevelopment 
Eigen vermogen  

13.837,91 
27.821,56 
996,79 
1.355,99 
1.836,32 

 Totaal € 45.848,57  Totaal € 45.848,57 

 Tabel 1. Balans per 01-01-2020 

 
 
 

Eindbalans 2020 

Debet Credit 

ABN amro 
ASN sparen 
Debiteuren 
Bezittingen  

15.237,98 
32.635,24 
3.777,60 
90,00 

   

 

Crediteuren 
Reserveringen Projecten 
Reserveringen Overhead 
Reservering StuDevelopment 
Eigen vermogen  

13.837,91 
32.517,86 
2.186,74 
1.355,99 
1.836,32 

 Totaal € 51.733,82  Totaal € 51.733,82 

 Tabel 2. Balans per 31-12-2020 
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Toelichting 
 
• Debiteuren: 
In 2017 is er een bedrag van € 4560 aan Pirool Energy geleend. Aangezien het om een 
bedrijf gaat en geen project is er besloten om ze een startkapitaal te bieden in de vorm 
van een lening (i.p.v. sponsoring). In 2019 is deze lening overgezet naar een PayPal 
rekening. Dit moet nog overgezet worden naar onze ABN Amro rekening. Dit verklaart 
waarom er een groot bedrag open staat onder de Debiteuren post.  
 
• Bezittingen: 
De enige bezitting die het komende jaar afbetaald zal worden is het promofilmpje uit 
2016. Deze kostte initieel € 450 en is destijds uit het overhead potje betaald. Echter was 
er in november 2017 behoefte aan extra overhead geld om kosten van onze evenementen 
te dekken, en vandaar is dit bedrag als Bezittingen gedeclareerd. 
 
• Crediteuren: 
Het bedrag bij Crediteuren heeft te maken met het tijdelijk gebruiken van de S4S- 
rekening door het project Pokot. 
 
• Reservering projecten: 
Het bedrag dat bestemd is voor projecten is toegenomen door een vermindering van 
goedgekeurde sponsoraanvragen doordat er minder aanvragen zijn binnengekomen ten 
opzichte van voorgaande jaren i.v.m. corona 
 
 
• Reservering overhead: 
We hebben dit jaar meer geld opgehaald met sponsors dan we hebben uitgegeven voor 
ons overhead potje. Dit heeft geleid tot een toename van de overhead reservering.  
 
• Reservering StuDevelopment: 
De uitbetaling van het StuDevelopment fonds is gestopt. Alle projecten die recht hadden 
op dit geld hebben hun deel gekregen. Op het moment staat er nog € 1.355,99 
gereserveerd waar in het nieuwe jaar een bestemming voor moet worden gevonden. 
 
• Eigen vermogen: 
Dit is onze buffer. 
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Tabel 3. Resultatenrekening 01-01-2020 t/m 31-12-2020  

Resultatenrekening 2020  

 Debit Credit 

Inkomsten 
Donaties  
Bijdrage TU Delft  
Inkomsten ongebruikelijk 
Partnerinkomsten Projecten 

 
- 
- 
- 
- 

 
19.216,00  

- 
- 

14,00 

Projecten 
Projecten total 
Overige investeringen 

 
14.534,70 

- 

 
- 
- 

Overhead 
Partners inkomsten acquisitie 
Promotie 
Werkmateriaal 
Borrels 
Geschenken 
Declaraties diversen 
Vorming bestuur  
Symposium 
S4S week 
Groene Pint 
Festable 
Evenementen 

 
- 

657,12 
- 

563,34 
13,44 

- 
- 

62,88 
- 
- 
- 
- 

 
1572,11 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

544,16 
500,00 

2406,09 
1056,71 

Vaste kosten 
Website 
KvK 
Partners uitgaven  
E-boekhouden licentie 
AON Bestuursverzekering 

 
3282,13 

- 
30 

105,00 
171,42 

 
- 
- 
- 
- 
- 

Rente 
Creditrente  
Debetrente 
 
Onvoorzien 

 
- 
- 
 

3,79 

 
- 
- 
 
- 

Toename reservering overhead  
Toename reservering projecten 

1189,95 
4695,30 

- 
- 

 Totaal 25.309,07  25.309,07 
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Toelichting 
 
• Maandelijkse donaties: 
In 2020 is er een beetje ingeleverd aan donateursopbrengsten. Dit komt omdat er veel minder 

projecten zijn aangenomen dan normaal. Deze projecten leveren verplicht donateurs aan om 

financiële steun te kunnen ondervinden van de stichting. In Grafiek 1 zie je dat de effectieve 

inkomsten in december met ongeveer 200 euro zijn gedaald ten opzichte van januari dat jaar. 

De gemiddelde effectieve inkomsten zijn in 2020 1598 euro per maand, wat ongeveer 100 euro 

minder is dan in het jaar 2019. In de toekomst zou het mooi zijn weer terug te klimmen naar de 

hoeveelheid donateurs in voorgaand jaar. 

 

 

Grafiek 1. Donateursgeld 2020 
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• Projecten:  
Aan de resultatenrekening is te zien dat er meer geld is gedoneerd aan de stichting dan er 
geld aan projecten is besteed (zoals eerder al in dit jaarverslag genoemd). Dit is, zoals ook 
eerder genoemd, volledig te wijden aan de wereldwijde pandemie. De TU Delft is in 2020 
actief bezig geweest met het afraden van studenten om naar het buitenland te gaan voor 
projecten, waardoor wij de hoeveelheid projectaanvragen drastisch zagen verminderen.  
Het kopje ‘reserveringen projecten’ is daardoor voor komend jaar toegenomen. Vanwege 
onze buffer kunnen wij de komende jaren meer geld uitgeven aan projecten dan er geld 
binnenkomt via donateurs, op den duur moet er alleen wel een balans worden gevonden 
omdat de buffer niet oneindig is.  
 
• Overhead 
-  Promotie:  
Kosten die gemaakt zijn om activiteiten en S4S zelf online te promoten.  
-  Borrels: 
Dit jaar hebben wij drie keer een borrel georganiseerd: een kennismakingsborrel, een 
commissieinteresseborrel en een bestuursinteresseborrel. De kennismakingsborrel was 
om onszelf als bestuur op de kaart te zetten in Delft, daarnaast waren al onze partners en 
ambassadeurs ook uitgenodigd om kennis te maken met het nieuwe bestuur. De 
commissieinteresseborrel  was georganiseerd om enthousiaste studenten te vinden om 
onze commissies mee te vullen en de bestuursinteresseborrel was georganiseerd om een 
nieuw bestuur te vinden. De borrels waren goedkoop uitgevallen doordat wij zelf de 
catering verzorgde en de locatie gratis was.  
- Geschenken: 
Kosten die gemaakt zijn voor geschenken voor onze ambassadeurs en partners.  
- Vorming bestuur: 
Hier is dit jaar geen geld aan uitgegeven.  
-  Symposium: 
Het S4S symposium 2020 is compleet anders aangepakt dan de voorafgaande jaren. Een 
volledig online evenement waarin de deelnemer zelf in de hand had welk duurzaam pad 
hij wilde bewandelen in deze online omgeving. Meerdere partners hebben hier bijdrage 
geleverd. Dit was minder dan we uiteindelijk nodig hadden waardoor er onvermijdelijk 
minder geld voor andere evenement beschikbaar was. 
-  S4S week: 
De S4S week (een week waarin S4S elke dag een duurzame activiteit organiseert) heeft 
dit jaar meer inkomsten gehad als uitgaven gedaan waardoor er extra geld voor andere 
evenementen beschikbaar was.  
-  Groene Pint: 
In 2020 was er door corona geen uitreiking van de Groene Pint waardoor er geld overbleef 
in dit potje. Er is besloten om dit budget door te schuiven naar de editie van 2021. 
 
 
-  Festable: 
In dit jaar is er iets nieuws bedacht. Een duurzaam festival waarbij bezoekers op een 
laagdrempelige manier enthousiast worden gemaakt over dit onderwerp. Door corona 
kon ook dit evenement niet doorgaan. Het geld dat is opgehaald bij partners is 
doorgeschoven naar de editie van 2021.  
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-  Partnerinkomsten acquisitie:  
In 2020 hebben we geld opgehaald bij verschillende partners.  
• Vaste kosten: 
-  Website: 
Een van de grote projecten van dit jaar was het bouwen van een nieuwe website. Dit heeft 
veel geld gekost maar is het helemaal waard geweest. We verwachten dat de kosten van 
de website komende jaren tussen de 200 en 300 euro per jaar zullen zijn. Dit zal voor het 
onderhoud van de website dienen en het registreren van onze domeinnamen.  
- E-boekhouden: 
Voor de automatische incasso’s wordt er gebruik gemaakt van het programma E-
boekhouden.nl.  

- Partners uitgaven: 
Jaarlijks betalen we 15 euro contributie aan Studenten voor Morgen omdat we hierbij 
aangesloten zijn. Dit jaar is de contributiebijdrage voor 2020 en 2021 in boekjaar 2020 
gedaan.  
• Creditrente: 
- 
• Winst: 
Als alle verschillen samengeteld worden heeft S4S in het jaar 2020 5.885,25 euro winst 
gemaakt. Zoals al eerder is besproken heeft dit grotendeels te maken met het lage aantal 
donaties aan projecten (er is minder geld aan projecten gedoneerd dan dat wij hebben 
binnengekregen van onze donateurs).  
 
 
Conclusie 
 
Samenvattend is Students4Sustainability nog steeds een financieel gezonde stichting. Het 
donateurenbestand is aanzienlijk en zo kunnen voortaan nog veel meer duurzame 
ontwikkelingsprojecten gesteund worden. Alle kosten die in 2020 zijn gemaakt aan 
overhead (dus dat zijn alle kosten buiten donaties aan projecten) zijn volledig gedekt door 
sponsoring van onze partners en door eenmalige sponsoring van organisaties voor 
specifieke activiteiten. Alle kosten die in 2020 zijn gemaakt aan sponsoring van projecten 
zijn betaald met het geld dat wij maandelijks van onze donateurs hebben gekregen (100% 
van het geld dat wij van onze donateurs krijgen wordt gebruikt voor sponsoring van 
projecten). De stichting is momenteel financieel gezond. Er komt elk jaar genoeg geld 
binnen om projecten te sponsoren en met behulp van onze partners kunnen we daarnaast 
ook nog inspirerende activiteiten organiseren voor (Delftse) studenten. 
 
 


