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2 Bestuursverslag over 2018

In het jaar 2018 heeft de 5e editie van de Human-Care Run plaatsgevonden. Eind 2017 is gestart met de organisatie van de 5e Human-Care Run, 
waarbij de opbrengst bestemd was voor het MS Fonds. We kijken terug op weer een geslaagde editie van de Run. 

Daarnaast is in 2018 ook gestart met het opzetten van een Rescue-team. Dit team zal ingezet worden bij de hardloopwedstrijden en kan tevens 
ingehuurd worden bij andere evenementen. Er is gestart met het Rescue-team om zo snel mogelijk aanwezig te kunnen zijn op de locaties waar 
hulp voor de lopers noodzakelijk is. Hiervoor zijn twee mountainbikes en twee EHBO-tassen gekocht. 

In 2019 zal het team voor het eerst ingezet worden bij de Human-Care Run. In 2018 heeft het team al ondersteuning geboden bij de Putter Power 
Run. 

Samenstelling bestuur

Het bestaat per 31 december 2018 uit:
- De heer H. Ruitenberg (voorzitter)
- Mevrouw C. de Vor (secretaris)
- De heer T. Stoffer (penningmeester)

Inkomsten
De stichting is bij de invulling van haar doelstelling afhankelijk van sponsorgelden, donaties en giften. In het afgelopen jaar zijn er diverse 
sponsors gevonden die de stichting gesteund hebben bij de organisatie van de 5e HUMAN-CARE Run en bij de start van de organisatie van de 6e 
HUMAN-CARE Run. Deze sponsorbedragen zijn door de stichting gebruikt voor de bekostiging van de organisatie van de evenementen. 

5e HUMAN-CARE Run
De vijfde editie van de HUMAN-CARE Run werd gehouden op 3 maart 2018. Het totale inschrijfgeld van deze run betrof € 1.158,-. Deze opbrengst 
is ten gunste gekomen van het doel van de Run, waarbij een totaalbedrag van € 1.158,- is gedoneerd aan het MS Fonds. 

6e HUMAN-CARE Run
De voorbereidingen voor de 6e HUMAN-CARE Run zijn gestart in 2018, waarbij een nieuw doel is vastgesteld voor de Run. De opbrengst zal dit 
jaar gaan naar Tear. De 6e editie zal plaatsvinden op 30 maart 2019. 

Bestuurszaken
Vanwege onze ANBI-status is ons beleidsplan, de statuten en de jaarrekening via onze website te raadplegen. Er zijn per balansdatum geen 
vacatures binnen het bestuur van de stichting. 



3 Jaarrekening 2016/2017

3.1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

A C T I V A toelichting

€ € € €

Vlottende Activa

Liquide middelen 1 2.963                    1.241                          

2.963                          1.241                    

Totaal activa 2.963                          1.241                    

P A S S I V A 
€ € € €

Reserves

Vrije reserves 2 2.536                    241                             
Bestemmingsreserves -                        -                              

2.536                          241                       

Kortlopende schulden en 3

overlopende passiva 427                             1.000                    

Totaal passiva 2.963                          1.241                    

-                              -                        

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2017



3.2 Staat van baten en lasten over 2018

toelichting

€ € € €

Baten

Baten uit sponsoring 4 3.712                    7.121                          
Baten uit inschrijfgeld 5 1.158                    720                             

4.870                          7.841                    

Lasten

Besteed aan de doelstelling 6 2.161                    7.023                          
Kosten beheer en administratie 7 415                       577                             

2.575                          7.600                    

Saldo van baten en lasten 2.294                          241                       

Resultaat bestemming

Vrije reserves 2 2.294                    241                             
Bestemmingsreserves -                        -                              

2.294                          241                       

2018 2016/2017



3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting careforhuman is statutair gevestigd te Putten. De Stichting is opgericht op 23 november 2016 en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67339891.

De activiteiten van Stichting careforhuman betreft het organiseren van evenementen met een sportieve
uitdaging waarbij de opbrengst bestemd is voor het goede doel.

Vergelijkende cijfers
In overeenstemming met de statuten eindigde het eerste boekjaar van de stichting op 31 december 2017.
Derhalve zien de vergelijkende cijfers toe op een periode langer dan één kalenderjaar. Echter, de activiteiten tussen de 
datum van oprichting en 31 december 2016 waren gering. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

De 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 resultaatbepaling

Baten 

Baten uit sponsoring, inschrijfgeld, donaties en giften worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn
ontvangen. Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van het realiseren van de doelstelling van de stichting worden verantwoord 
in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van
de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. 

Beheer en administratie

Kosten voor beheer en administratie zijn kosten voor beheersing en administratie, die niet worden toegerekend 
aan een doelstelling.



3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa
31-12-2018 31-12-2017

€ €

1 Liquide middelen

Rabobank 2.963                          1.241                    
Kas -                              -                        

Stand per 31 december 2.963                          1.241                    

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Stichting.

Passiva

2 Reserves 31-12-2018 31-12-2017

Vrije reserves
Stand per 1-1 241                             -                        
Resultaatbestemming 2.294                          241                       

Stand per 31 december 2.536                          241                       

3 Kortlopende schulden
31-12-2018 31-12-2017

Overlopende passiva € €

Nog te betalen bedragen 427                             1.000                    

427                             1.000                    



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
2018 2016/2017

€ €
4 Baten uit sponsoring

Sponsoring HUMAN-CARE Run 2.708                          3.969                    
Sponsoring Marathonklok -                              2.302                    
Giften/Donaties 1.004                          850                       

3.712                          7.121                    

5 Baten uit inschrijfgeld

Inschrijfgeld HUMAN-CARE Run 1.158                          720                       
1.158                          720                       

6 Besteed aan de doelstelling

Inschrijfgeld HUMAN-CARE Run t.b.v. goede doel 1.158                          1.250                    
Organisatie HUMAN-CARE Run 1.003                          2.116                    
Aanschaf materialen -                              3.657                    

2.161                          7.023                    

7 Kosten beheer en administratie

Bankkosten 120                             127                       
Kosten oprichting -                              400                       
Overige kosten 294                             50                         

415                             577                       


