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Stichting Al Hoeda  
Van Noortwijckstraat 30 
3042 LP Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot Stichting Al Hoeda

1          ALGEMEEN

1.1       B  e  d  r i  jfsgegevens

De activiteiten van Stichting Al Hoeda bestaan voornamelijk uit culturele en religieuze activiteiten.

1.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door M. Yousfi, A. El Hadioui en M. Echankouki.



Toelichting 

Algemeen

De bekostiging van de activiteiten van de Stichting worden uitsluitend mogelijk gemaakt door de  

donaties en giften. Deze donaties en giften worden voornamelijk verkregen van vaste bezoekers uit 

Rotterdam Overschie en omstreken. Daarnaast organiseert de stichting actief inzamelingsacties. 

De stichting probeert de algehele uitgaven zo laag mogelijk te houden om ervoor te zorgen dat zoveel 

mogelijk van het gedoneerd geld gebruikt kan worden voor de vaste lasten van de Stichting en het 

financieren van de verschillende activiteiten. Bij kostenbestedingen wordt voorafgaand ‘nut en 

noodzaak’ getoetst en beoordeeld door het bestuur. 

Donaties

Donaties/giften worden door de stichting zowel giraal en in contanten ontvangen.

De donaties zijn met € 13.891,-  toegenomen ten opzicht van het jaar 2018. Ten gevolge van de groei is 

ruimtelijke behoefte ontstaan binnen de stichting om de activiteiten conform het beleidsplan te blijven 

continueren. Het jaar 2019 heeft dientengevolge in het teken gestaan om het eigen vermogen te 

versterken en de reserves op te bouwen ten einde de verbouwingsplannen in 2020 te kunnen financieren 

en de activiteiten van de Stichting verder vooruit te brengen binnen de kaders van de statuten. 

Huisvestingskosten

De huisvestigingskosten in 2019 zijn ten opzichte van het jaar 2018 stabiel en vertonen geen afwijkingen 

ten opzicht van het boekjaar 2018. De energiekosten zijn met € 568,- licht gestegen ten opzichte van het 

jaar 2018, dit heeft met name te maken met de intensivering van de activiteiten binnen de Stichting. De 

onderhoudskosten zijn gedaald met € 2.175,-, als gevolg van uitgestelde onderhoudswerkzaamheden van 

het pand en rekening houdend met de verbouwingsplannen in het jaar 2020 binnen de Stichting. 

Kantoorkosten

Kantoorkosten 2019, bestaande uit kantoorbehoeften, materialen en internet-/websites kosten zijn gelijk 

gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. 

Algemene kosten

Stichting Al Hoeda heeft in 2019 een sterke groei doorgemaakt, de activiteiten zijn geïntensiveerd en 

spreken de bezoekers en achterban aan. Deze ingezette groei heeft enerzijds geleidt tot stijging van de 

activiteitenkosten ten bedrage van € 6.480,-.

Voor gemaakte onkosten van vrijwilligers en bestuursleden wordt een onkosten- en reiskostenvergoeding 

verstrekt, deze bedraagt in 2019 toegenomen met € 1.090,- ten opzichte van het voorgaande jaar. 



1          BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 470.367 470.367

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 1.208 1.525
Liquide middelen  (3) 257.068 202.633

258.276 204.158

728.643 674.525

Stichting Al Hoeda te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
N.A-2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4)

Bestemmingsreserve 727.860 674.524

Kortlopende schulden  (5) 783 1

728.643 674.525

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
N.A-2

___________________________________________________________________________________________________________
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2          STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING OVER 2019

2019

€

2018

€

Ontvangen donaties  (6) 71.771 57.880

Kosten

Huisvestingskosten  (7) 9.805 10.696
Kantoorkosten  (8) 567 535
Algemene kosten  (9) 7.665 1.491

18.037 12.722

Bedrijfsresultaat 53.734 45.158

Rentelasten en soortgelijke kosten  (10) -398 -296
Belastingen - -

Resultaat 53.336 44.862

Stichting Al Hoeda te Rotterdam
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3          GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting Al Hoeda (geregistreerd onder KvK-nummer 24410806) is feitelijk gevestigd op Van
Noortwijckstraat 30 te Rotterdam.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De terreinen worden niet afgeschreven.

Op de bedrijfsgebouwen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Stichting Al Hoeda te Rotterdam
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en de kosten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Stichting Al Hoeda te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4          TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

2019

€

2018

€

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Aanschaffingswaarde 470.367 470.367
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - -

Boekwaarde per 1 januari 470.367 470.367

Aanschaffingswaarde 470.367 470.367
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - -

Boekwaarde per 31 december 470.367 470.367

Op de bedrijfsgebouwen € 340.000 eeuwig durende erfpacht € 91.492 en de verkrijgingskosten € 38.875
wordt niet afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Diversen 1.208 1.525

3. Liquide middelen

ING Bank N.V. 251.341 202.633
Kas 5.727 -

257.068 202.633

Stichting Al Hoeda te Rotterdam
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 674.524 629.662
Dotatie boekjaar 53.336 44.862

Stand per 31 december 727.860 674.524

5. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 783 1

Stichting Al Hoeda te Rotterdam
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5          TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

6. Ontvangen donaties

Donaties 71.771 57.880

Overige bedrijfskosten

7. Huisvestingskosten

Gas water licht 6.792 6.224
Onderhoud onroerende zaak 170 2.345
Overige vaste lasten onroerende zaak 212 197
Opstal en glasverzekering 1.525 1.525
Bewakingskosten 693 222
Overige huisvestingskosten 413 183

9.805 10.696

8. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 54 43
Internet- en websitekosten 513 492

567 535

9. Algemene kosten

Advieskosten - 1.210
Transactiekosten 70 256
Activiteiten kosten 6.480 -
Onkostenvergoeding 1.115 25

7.665 1.491

Financiële baten en lasten

10. Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -398 -296

Stichting Al Hoeda te Rotterdam
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