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Stichting GeefGratis
T.a.v. de bestuursleden
Burg. Raymakerslaan 58
5361 KG  GRAVE

Landgraaf, 29 september 2003

Geachte bestuursleden,

Hierbij doen wij u toekomen het rapport inzake de jaarrekening 2002 van de Stichting
GeefGratis te Grave.

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2002 van
Stichting GeefGratis te Grave samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellings-
verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstelopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen,
verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Algemeen

De Stichting GeefGratis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder
nummer 17137130.
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Doelstelling

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel om middels de gratis website GeefGratis.nl
goede doelen te ondersteunen en een (geldelijke) bijdrage te leveren aan deze goede doelen,
alsmede internet(gebruikers) te voorzien van informatie welk gratis opvraagbaar is, en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wij vertrouwen erop u hiermee tot uw genoegen te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid
tot het verstrekken van eventueel verder gewenste inlichtingen.

Hoogachtend,

VGAdvies Accountancy

F.G. van Gestel AA
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JAARVERSLAG

Woord vooraf door de voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting GeefGratis over 2002. Het geeft
een indruk van de manier waarop de stichting gratis diverse professionele
Internet diensten aanbiedt aan aangesloten goede doelen zonder dat hiervoor
hoge investeringen nodig waren en nodig zullen zijn in de toekomst. Dit in
tegenstelling tot veel soortgelijke initiatieven.

Het doel van Stichting GeefGratis is opkomen voor alle goede doelen in
Nederland door ze gratis Internet diensten aan te bieden. Maar al te vaak
proberen commerciele partijen via vast terugkerende abonnementen goede
doelen internet diensten te verkopen die veel en veel goedkoper of 
sterker gratis kunnen!

Naar onze mening moeten goede doelen gebruik kunnen maken van diverse
Internet initiatieven zonder dat hiervoor aan diverse partijen betaald moet
worden daar de goede doelen deze gelden beter kunnen gebruiken voor de
projecten waarvoor men zich inzet. Stichting GeefGratis zal dan ook alles in
het werk stellen Internet diensten ten behoeve van goede doelen gratis te
houden. Door deze opstelling zorgt Stichting GeefGratis er ook voor dat
soortgelijke initiatieven gedwongen worden hun abonnementstarieven te
verlagen omdat anders goede doelen zullen overstappen naar de gratis
variant. Indirect levert Stichting GeefGratis dus ook een positieve bijdrage
aan het verlagen van kosten bij andere initiatieven.

Het jaar 2002 kende een aantal belangrijke momenten. Begin maart 2002 is de
website www.allegoededoelen.nl online gegaan waarbij zich eind 2002 al meer
dan 100 goede doelen hebben aangesloten. Via deze website kunnen de
aangesloten goede doelen communiceren met de achterban door het plaatsen van
nieuws-, pers- en vacature berichten over de organisatie.

In het jaar 2003 verwachten wij het aantal aangesloten goede doelen te
verdubbelen. Daarnaast verwachten wij dat we als enige organisatie in
Nederland een gratis te gebruiken online donatiemodule aan kunnen 
bieden aan aangesloten goede doelen. Er zijn nu teveel initiatieven die 
abonnementsgelden doorberekenen met betrekking tot het online doneren aan 
goede doelen. Particulieren die gelden doneren weten dus niet dat deze 
donatiegelden in eerste instantie gebruikt worden om de investeringen terug 
te verdienen. De particuliere gelden worden dus"misbruikt" om deze Internet 
initiatieven te financieren. Een zeer kwalijke zaak vindt Stichting GeefGratis. 
Wij zullen er dan ook alles aan doen particulieren zoveel mogelijk te beschermen 
tegen dit soort praktijken. We zullen daarom geen abonnementsgelden doorberekenen 
aan goede doelen en de privacy van donteurs waarborgen.

4



Zijn we in staat in 2003 zo'n 4.000 euro via de donatiemodule ten behoeve van 
goede doelen op te halen dan zien we het jaar 2003 als een geslaagd jaar.

Wij hopen meer en meer goede doelen te mogen begroeten en ze te voorzien van
professionele Internet diensten zonder dat hiervoor betaald hoeft te worden.
Ons motto is en zal blijven "Waarom betalen voor iets dat volledig gratis
kan!". Deze jaarrekening zal aantonen dat met een minimale geldelijke
inspanning professionele Internet diensten mogelijk zijn ten behoeve van
diverse goede doelen.

Jordan van Bergen
Voorzitter Stichting GeefGratis
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Stichting GeefGratis te Grave

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling
van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd; 
verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
onderneming.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd
van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.

Samenstellingsverklaring afgegeven 6



Stichting GeefGratis te Grave

BALANS PER 31 DECEMBER 2002
(in euro's)

31-12-2002 31-12-2001
ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 566 654

Totaal Activa 566 654

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen -784 200

Langlopende schulden

Leningen o/g 954 454

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 396 0

Totaal Passiva 566 654

Samenstellingsverklaring afgegeven 7



Stichting GeefGratis te Grave

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2002
(in euro's)

2002 2001

Baten uit fondsenwerving 2,327 2,118
Uitbetalingen aan goede doelen -1,767 -1,277

560 841

Algemene kosten -1,558 -574
Financiële baten en lasten 14 -67

-1,544 -641

Netto resultaat -984 200

Samenstellingsverklaring afgegeven 8



Stichting GeefGratis te Grave

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2002
(in euro's)

31-12-2002 31-12-2001
ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

Rabobank R/C 566 654

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 200 0
Netto resultaat -984 200
Saldo per 31 december -784 200

Langlopende schulden

Leningen o/g

Lening M. van Bergen
Schuld per 1 januari 454 0
Storting lening 0 454
Schuld per 31 december 454 454

Dit betreft een op 24 juli 2001 verstrekte lening door M. van Bergen. Omtrent aflossingen is niets
overeengekomen. Over de lening is geen rente verschuldigd.

Lening J. van Bergen
Schuld per 1 januari 0 0
Storting lening 500 0
Schuld per 31 december 500 0

Dit betreft een op 1 maart 2002 verstrekte lening door J. van Bergen. Omtrent aflossingen is niets
overeengekomen. Over de lening is geen rente verschuldigd.

Samenstellingsverklaring afgegeven 9



Stichting GeefGratis te Grave

31-12-2002 31-12-2001
Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

J. van Bergen 245 0
ICS 100 0
Bankkosten en rente 51 0

396 0

Samenstellingsverklaring afgegeven 10



Stichting GeefGratis te Grave

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2002
(in euro's)

2002 2001

Baten uit fondsenwerving 2,327 2,118

Uitbetalingen aan goede doelen 1,767 1,277

Algemene kosten

Notariskosten 0 310
Kamer van Koophandel 47 28
Webhosting en internet 506 236
Drukwerk en porti 245 0
telefoon 10 0
Novagraaf 750 0
Overige 0 0

1,558 574

Financiële baten en lasten

Rente en bankkosten 14 -67

Aantal personeelsleden 2002: geen (2001: geen). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
de onbezoldigde bestuurders of door vrijwilligers.
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Stichting GeefGratis te Grave

1
2
3

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Winsten en verliezen worden toegevoegd resp. in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Gezien het non-profitkarakter van de Stichting GeefGratis worden vermogensoverschotten
gedoneerd aan goede doelen in volgende boekjaren.

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting GeefGratis:

Naam Functie Infunctietreding Bevoegdheid

Van Bergen, Jordan Voorzitter 04/07/01 Gezamenlijk bevoegd
Poulou, Konstantina Secretaris 04/07/01 Gezamenlijk bevoegd
Van Bergen, Marko Penningmeester 04/07/01 Gezamenlijk bevoegd

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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