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

Landgraaf, 10 augustus 2004

Geachte bestuursleden,

Hierbij doen wij u toekomen het rapport inzake de jaarrekening 2003 van de Stichting
GeefGratis te Grave.

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2003 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 welke 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
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JAARVERSLAG

Woord vooraf door de voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting GeefGratis over 2003. 

Stichting GeefGratis biedt aangesloten goede doelen in Nederland gratis 
internet diensten aan. Maar al te vaak proberen commerciele partijen internet
diensten via vast terugkerende abonnementsgelden aan goede doelen te 
verkopen die veel en veel goedkoper of, sterker nog, gratis kunnen!

Stichting GeefGratis zal dan ook alles in het werk stellen internet 
diensten ten behoeve van goede doelen gratis te houden. Met deze 
instelling zorgt Stichting GeefGratis er tevens voor dat soortgelijke 
commerciele initiatieven gedwongen worden hun abonnementstarieven te
verlagen omdat goede doelen anders overstappen naar onze gratis
variant. Indirect levert Stichting GeefGratis op deze manier een positieve 
bijdrage aan het verlagen van kosten bij de goede doelen met betrekking
tot internet diensten. Stichting GeefGratis hoopt hierdoor een significante 
geldelijke bijdrage te kunnen leveren aan de goede doelen wereld via internet.

Het jaar 2003 kende een aantal belangrijke momenten. Begin 2003 is de
gratis te gebruiken online donatiemodule online gegaan. Via de gratis 
te gebruiken online donatiemodule kunnen goede doelen donaties ontvangen
via creditcard (American express, Diners club, Visa en Mastercard), Rabo
Direct Betalen, machtigingen en acceptgiro's. De donatiemodule kan 
daarnaast volledig gratis gekoppeld worden aan de website van het goede 
doel.

In het jaar 2002 hoopten wij het aantal aangesloten goede doelen te
verdubbelen. Wij hadden nooit kunnen verwachten dat het aantal aangesloten
goede doelen zelfs verdriedubbelde! Wij spraken in 2002 de verwachting uit
dat we als enige organisatie in Nederland het voor elkaar zouden weten te 
krijgen een gratis te gebruiken online donatiemodule aan te bieden aan 
aangesloten goede doelen. Dit is ons inderdaad gelukt en we kunnen nu 
aangeven dat we hopen het aantal online donaties in 2004 te verdubbelen.
In het eerste jaar van de donatiemodule (2003) is er in totaal zo'n 
36.000 euro online gedoneerd via de donatiemodule van Stichting GeefGratis.
Door samen te werken met goede doelen en de abonnementskosten uit handen
te nemen van de goede doelen hebben we daarnaast een besparing weten te 
realiseren van meer dan 46.000 euro in 2003. Meer info over alle diensten 
die Stichting GeefGratis aanbiedt is na te lezen op www.geefgratis.nl. 
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Wij hopen meer en meer goede doelen te mogen begroeten en ze te voorzien van
professionele internet diensten zonder dat hiervoor abonnementsgelden betaald 
hoeven 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 in Nederland.

Daarnaast een woord van dank aan de vrijwilligers die ten behoeve van de 
aangesloten goede doelen alle werkzaamheden binnen Stichting GeefGratis
verrichten. Alle medewerkers en het bestuur krijgen geen vergoeding voor
de werkzaamheden die worden verricht. Zo wordt er op de achtergrond hard
gewerkt om de webserver(s) in de lucht te houden, de donaties administratief
te verwerken en over te maken aan de goede doelen en zijn de diverse 
programmeurs op de achtergrond bezig de diensten te verbeteren en waar
mogelijk uit te breiden. 

Jordan van Bergen
Voorzitter Stichting GeefGratis
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JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Algemene grondslag
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.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2003
(in euro's)

31-12-2003 31-12-2002
ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 4.707 566

Totaal Activa 4.707 566

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen -871 -784

Langlopende schulden

Leningen o/g 954 954

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 4.624 396

Totaal 4.707 566
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2003
(in euro's)

2003 2002

Baten uit fondsenwerving 15.428 2.327
Uitbetalingen aan goede doelen -14.067 -1.767

1.361 560

Algemene kosten -1.347 -1.558
Financiële baten en lasten -101 14

-1.448 -1.544

Netto-resultaat -87 -984
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2003
(in euro's)

31-12-2003 31-12-2002
ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

Rabobank R/C 4.707 566

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari -784 200
Netto Resultaat -87 -984
Saldo per 31 december -871 -784

Langlopende schulden

Leningen o/g

Lening M. van Bergen 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 500 500

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.

Totaal leningen o/g 954 954
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Kortlopende schulden 31-12-2003 31-12-2002

Overige schulden en overlopende passiva

J. van Bergen 245 245
Uit te betalen donaties 4.538 100
Omzetbelasting -205 0
Bankkosten en rente 46 51

4.624 396
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2003
(in euro's)

2003 2002

Baten uit fondsenwerving 15.428 2.327

Uitbetalingen aan goede doelen 14.067 1.767

Algemene kosten

Accountant 500 0
Kamer van Koophandel 39 47
Webhosting en internet 549 506
Drukwerk en porti 39 245
Kantoorkosten 220 0
Telefoon 0 10
Novagraaf 0 750
Overige 0 0

1.347 1.558

Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank 101 14

Aantal personeelsleden 2003: geen (2002: geen). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door 
de onbezoldigde bestuurders of door vrijwilligers.
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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.
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