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Financieel jaarverslag 2017 
Penningmeester: Laurence Griffioen 
 
Het financiële jaar van de stichting loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuursjaar van 
bestuur 2017/2018 begon in juni 2017 en eindigt in juni 2018, vandaar dat dit in dit jaarverslag 
niet alle uitgaven weergeven zijn die in bestuur Verhey zijn gedaan. In dit financieel jaarverslag 
worden de balans en de resultatenrekening van het financieel boekjaar 2017 behandeld 
waarna de belangrijkste punten toegelicht worden. 
 

Balans 
Beginbalans 2017 

Debet Credit 
ABN Amro € 6.586,41   
ASN Sparen € 27.164,28   
Debiteuren € 75,73   
Bezittingen -    

  Crediteuren € 11.999,24 
  Reserveringen Projecten € 18.501,37 
  Reservering Overhead € 86,73 
  Reservering Evenementen € 46,77 
  Reservering StuDevelopment € 1.355,99 
  Eigen vermogen € 1.836,32 

Totaal € 33.826,42 Totaal € 33.826,42 
Tabel 1. Balans per 01-01-2017 

 

Eindbalans 2017 
Debet Credit 

ABN Amro                 € 10.647,81    

ASN Sparen                   € 32.635,24    

Debiteuren                     € 4.628,85    

Bezittingen                        € 360,00    

  Crediteuren        € 13.837,91  

  Reserveringen Projecten        € 31.087,46  

  Reservering Overhead           € 107,45  

  Reservering Evenementen               € 46,77  

  Reservering StuDevelopment          € 1.355,99  

  Eigen vermogen          € 1.836,32  

Totaal € 48.271,90 Totaal € 48.271,90 
Tabel 2. Balans per 31-12-2017 
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Toelichting 
 

• Debiteuren:  
Dit jaar is er een bedrag van € 4.560 aan Pirool Energy geleend. Dit is een start-up die 
biomassa tot biogas omzet, om hier duurzame energie mee op te leveren. 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. Er is een contract opgesteld waarin 
gespecificeerd is dat Pirool Energy dit bedrag voor 1 juni 2018 terug zal betalen. Dit 
verklaart waarom er zo een groot bedrag open staat onder de Debiteuren post. 

• Bezittingen:  
De enige bezitting die de komende 4 jaar nog in termijnen 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:  
De stijging van de Crediteuren heeft te maken met het tijdelijk gebruiken van de S4S-
rekening door het project Pavilions for Okana. 

• Reservering projecten:  
Het bedrag dat bestemd is voor projecten heeft sterk toegenomen i.v.m. een 
vermindering van projectaanvragen en een groei in het aantal donateurs. Deze afname 
in het aantal projectaanvragen heeft te maken met een projectvak binnen een IO-
master, dat sinds dit jaar niet meer verplicht is. Dit was vroeger een grote bron van 
aanvragen en aangezien deze nu door minder mensen gevolgd wordt komen er 
aanzienlijk minder projecten bij ons aankloppen. Daarnaast is er meer projectgeld 
teruggekomen (geld dat over was) dan verwacht. Zo is er hier effectief veel geld over 
gehouden ten opzichte van de voorgaande jaren en zal er de komende tijd aandacht 
besteed worden aan het werven van een groter aantal projecten.  

• 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. 
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RESULTATENREKENING 2018 
 Debet Credit 

Inkomsten    
Donaties maandelijks -          € 16.446,97  
Bijdrage TU Delft -                      -    
Inkomsten ongebruikelijk -                      -    
Partners inkomsten projecten -          € 2.873,19  
Projecten    

Projecten Totaal            € 6.734,07  - 
Overige investeringen - - 
Overhead      
Promotie                      -                  € 180,59  
Werkmateriaal                € 60,50                       -    
Borrels/diners              € 516,77                       -    
Geschenken                      -                         -    
Declaraties diversen               € 185,40                       -    
Vorming bestuur                € 64,92                       -    
Evenementen               € 803,92                       -    
Symposium                      -                  € 712,01  
Partners inkomsten acquisitie                      -                  € 800,00  

Vaste kosten     

Website              € 344,25                       -    
KvK                      -                         -    
Partners uitgaven                 € 94,00                       -    
E-boekhouden licentie                  € 73,08                       -    
Rente     
Creditrente                      -                  € 470,96  
Debetrente                      -                         -    
                                                   
Onvoorzien                      -                         -    
      
Toename reservering overhead € 20,72   - 
Toename reservering projecten 
 

         € 12.606,81 
  

                     - 
    

TOTAAL         € 21.483,72          € 21.483,72  

Tabel 3. Resultatenrekening 01-01-2017 t/m 31-12-2017 
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Toelichting 
 
Maandelijkse donaties 
Het aantal donateurs is in 2017 sterk gegroeid (zie grafiek 1), waardoor in totaal meer 
donateursgeld binnengekomen is dan in voorafgaande jaren. Het jaar 2017 begon S4S met 
663 donateurs. Dit aantal daalde in de loop van het jaar, omdat er weinig nieuwe projecten, die 
een groot deel van onze nieuwe donateurs binnenhalen, gesteund zijn in deze periode. 
Daarmee zijn er meer uitschrijvingen geweest dan inschrijvingen. Vanaf september, met de 
start van een nieuw studiejaar en velen nieuwe projectaanvragen, is het aantal donateurs weer 
gestegen tot aan 709 donateurs in de maand december. In grafiek 2 zijn de totale inkomsten 
te zien, in het geel zonder en in het grijs met de stroneringen inbegrepen. Deze curve volgt 
dezelfde trend als het aantal donateurs. Al in al is het geïncasseerde bedrag gestegen, van 
1465 Euro in januari 2017 tot 1580 Euro in december. Het verschil tussen het verwachte en 
effectieve geïncasseerde bedrag heeft langzamerhand gedurende het jaar toegenomen, tot in 
september, toen er weer consequenter achter de storneringen aan gegaan is en veel ongeldige 
rekeningnummers uit het systeem gehaald zijn. 
 
 

 
Grafiek 1. Aantal donateurs in 2017 
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Grafiek 2. Verwachte en effectieve inkomsten van S4S in het jaar 2017 

 
Projecten 
Aan de resultatenrekening is te zien dat dit grote bedrag aan donateursgeld niet 
gecompenseerd kon worden met het aantal projecten dat S4S gesteund heeft. Vandaar dat 
het bedrag ‘Toename reservering projecten’ zo hoog is. Dit ligt eraan dat er veel minder 
projectaanvragen geweest zijn en omdat er meer geld teruggekomen is van de projecten dan 
verwacht (zie toelichting van de balans). Het is belangrijk om op te merken dat dit 
overgebleven donateursgeld uitsluitend aan projecten besteed mag worden, aangezien 100% 
van de donaties naar S4S voor het steunen van duurzame technische ontwikkelingsprojecten 
bestemd zijn. Vandaar dat S4S het komende jaar hard op zoek zal gaan naar meer nieuwe en 
grotere projecten. Hier zou bijvoorbeeld een projectenplatform een oplossing voor kunnen 
zijn. 
 
Partners inkomsten projecten: 
Wilde Ganzen heeft dit jaar via S4S € 2.873,19 gesponsord voor projecten. Deze 
samenwerking is ontstaan doordat Wilde Ganzen de projecten die wij steunen erg 
interessant vond en hier ook aan bij wilde dragen. 
 
Overhead 
- Promotie:  
Dit jaar is er veel uitgegeven aan promotie. Vandaar dat de kosten van het promofilmpje uit 
2016, € 450 Euro, als Bezitting gerekend zijn en er daardoor hier netto winst gemaakt is. 
- Borrels:  
Dit jaar is de kennismakingsborrel duurder uitgevallen dan de voorafgaande jaren. Echter is 
het belangrijk om op te merken dat dit evenement dit jaar erg drukbezocht was, met besturen 
en partners uit heel Nederland als aanwezigen. Het was dus een belangrijk en geslaagd 
netwerkevenement dat ons goed op de kaart gezet heeft tussen andere Delftse organisaties. 
Dit was een bewust onderdeel van één van de belangrijkste beleidspunten van S4S 11, 
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namelijk om meer samen te werken met andere organisaties en de naamsbekendheid van 
Students4Sustainability te vergroten.  
- Evenementen:  
In dit bedrag zijn alle kosten van de OWee van 2016 en 2017 inbegrepen. De stand van 
infomarkt 2016 moest na de jaarwisseling nog betaald worden (€ 450). Dit is betaald met het 
geld dat S4S 10 verdiend heeft met vrijwilligerswerk tijdens OWee. Echter was dit bedrag eind 
2016 overgemaakt, waardoor het niet in de resultatenrekening van 2017 naar voren komt. 
- Symposium:  
Het S4S symposium 2017 is groter aangepakt dan de voorafgaande jaren. Meerdere partners 
hebben hier bijdrage geleverd, met name SG, Universiteitsfonds en DSM. Daarnaast is er ook 
met de kaartverkoop geld binnengekomen. Dit was tezamen achteraf hoger dan de 
uiteindelijke kosten van het symposium, waardoor hier een positief bedrag overblijft. Dit kon 
echter mooi gebruikt worden voor andere evenementen zoals de OWee, lezingen, de S4S week 
en de kennismakingsborrel. 
- Partners inkomsten acquisitie:  
In dit bedrag zijn alle bijdragen van partners zoals Vis groep en Studium Generale inbegrepen. 
Dank deze sponsoring had Students4Sustainability dit jaar een overhead pot ter beschikking 
waarmee promotie, werkmateriaal, evenementen en overige kosten onder andere mee gedekt 
konden worden. 
 
Vaste kosten 
Een nieuwe vaste kostenpost die er in 2017 bijgekomen is, is de licentie bij E-boekhouden.nl. 
Dit is een nieuw boekhoudprogramma waarvan wij vanaf mei 2016 gebruik van maken voor 
het maken van de incasso’s. Het eerste jaar was een gratis proefperiode maar sinds mei 2017 
zijn hier maandelijkse kosten aan verbonden. Gezien wij het bedrijf vermeld hebben op onze 
site hebben wij een sponsorkorting van 15% kunnen krijgen en bedraagt deze licentie € 8,75 
per maand. 
 
Creditrente 
In het jaar 2016 is de toenmalige penningmeester vergeten de creditrente van de 
spaarrekening mee te rekenen. Vandaar dat er dit jaar een hoog bedrag aan rente in de 
resultatenrekening naar voren komt. De komende jaren zal dit bedrag stukken lager zijn 
aangezien de creditrente erg gedaald is. 
 
Winst 
Als alle verschillen samengeteld worden, heeft S4S in het jaar 2017 12.606,81 Euro winst 
gemaakt. Zoals al uitgebreid besproken heeft dit te maken met de groei van het aantal 
donateurs en de afname van het aantal projectaanvragen. Al is het niet verboden voor S4S om 
winst te draaien, is het niet het doel van de stichting. Ideaal gezien wil S4S zo veel mogelijk 
van het gedoneerde geld aan projecten geven. Daarnaast is het zo dat wij vrijstelling van 
belastingaangifte hebben, onder de voorwaarde dat de fiscale winst in een jaar niet meer dan 
€15.000 is. Dit jaar zaten we hier dus gevaarlijk dichtbij, en hier moet voor uitgekeken worden 
als wij niet te maken willen krijgen met de belastingdienst. Het is dus noodzakelijk dat er meer 
projecten gesponsord worden in de toekomst. 
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Conclusie 
 
Samenvattend is Students4Sustainability nog steeds een gezonde stichting. Het 
donateursbestand groeit en zo kunnen voortaan nog veel ontwikkelingsprojecten gesteund 
worden. Het feit dat er in 2017 een grote afname aan projectaanvragen was en er zo veel 
donateursgeld niet is gebruikt, is een duidelijke waarschuwing dat er meer naar nieuwe 
projecten gekeken moet worden. Dit zal in 2018 dus een nieuw aandachtspunt worden. 
Daarnaast is er veel uitgegeven aan evenementen en promotie. Deze kosten zijn voornamelijk 
gedekt door sponsoring van onze vaste partners (zoals Vis Groep en Studium Generale), het 
werven van fondsen, en het besluit om het promofilmpje uit 2016 in termijnen af te betalen. Al 
in al is de overhead pot relatief gelijk gebleven. Aangezien de creditrente daalt, en het 
declareren van het filmpje als Bezitting een noodoplossing was, is het erg van belang dat er 
komend jaar wordt gekeken naar verdere vaste of eenmalige sponsors, die aan onze 
overheadpot willen bijdragen. 
 


