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Toelichting algemeen: 
Stichting Skepsis opereert zonder winstoogmerk. Er is een reservering voor grote onvoorziene 
uitgaven, waarbij het voornaamste risico een rechtszaak is. Deze is in 2017 & 2018 geslonken van 
250.000 tot 150.000 vanwege gemaakte legale kosten. 
 
De resultatenrekening bevat ook enkele posten die gaan over kosten gemaakt voor de jaren ervoor 
of erna, en deze zijn in de balans toegelicht. In een toekomstige verbetering van de 
resultatenrekening zullen de kosten naar het jaar waarvoor ze gemaakt zijn worden toegerekend. 

Resultatenrekening 2019
Inkomsten uit activiteiten Totaal 2019 Totaal 2018 Totaal 2017
Donateurs & Abonnees € 82.680 € 84.271 € 80.721
Congresinkomsten € 6.030 € 7.221 € 14.205
Inkomsten uit losse verkoop (USB-sticks, losse nummers, Skeptische Notities) € 720 € 2.495 € 1.010
Incidentele inkomsten € 30.000 € 0 € 0
Incidentele donaties € 6.600 € 129.363
Totaal inkomsten € 126.030 € 223.350 € 95.935
Rente op spaartegoeden € 37 € 176 € 743
Waardeverandering beleggingen (herbelegd dividend plus koerswinst min kosten) € 15.604 -€ 2.925 € 5.056
Totaal inkomsten inclusief rente en beleggingsrendementen € 141.670 € 220.601 € 101.734

Uitgaven aan activiteiten Totaal 2019 Totaal 2018 Totaal 2017
Bestuur (vergaderingen en reiskosten) € 2.076 € 1.383 € 1.734
Overig (o.a. porti, postbus, software, internet, bankkosten, verzekering) € 5.083 € 4.430 € 3.407
Legale kosten € 0 € 177.624 € 71.482
Activiteiten (o.a. gezondheidsbeurs, skeptics in the pub) € 2.389 € 3.155 € 2.249
Skepter € 53.708 € 52.306 € 57.526
Uitgaven congres € 15.459 € 16.271 € 36.647
Uitgaven ter zake van losse verkoop € 0 € 0 € 0
Totaal uitgaven € 78.715 € 255.169 € 173.044

Netto inkomsten uit activiteiten € 47.315 -€ 31.819 -€ 77.108
Netto inkomsten inclusief rente en beleggingsrendementen € 62.956 -€ 34.568 -€ 71.310

Balans 2019
Activa 12/31/2019 12/31/2018 Passiva 12/31/2019 12/31/2018

Liquide middelen Vermogen en reserveringen
Lopende rekeningen € 4.996 € 2.680 Eigen vermogen € 15.100 € 16.099
Spaarrekening € 118.886 € 73.854
Beleggingen en lange termijn spaarrekening € 103.610 € 88.002 Reservering onvoorziene uitgaven € 185.000 € 150.000
Totaal liquide middelen* € 227.492 € 164.536 Legaat Reijnders € 30.000

Vorderingen Schulden
Debiteuren Crediteuren € 1.250 € 3.095
Overlopende activa € 3.857 € 4.657 Overlopende passiva

Totaal € 231.350 € 169.194 Totaal € 231.350 € 169.194
* De toe- of afname van de liquide middelen wordt verantwoord in de resultatenrekening.

Crediteuren 2019: Onkostenvergoeding spreker congres.
Overlopende activa 2019: Vooruitbetaling van Gezondheidsbeurs 2020.

Eigen vermogen wordt gedefinieerd als de huidige activa verminderd met 
reserveringen en schulden.

Streven is een reservering van 250.000 te realiseren voor grote 
onvoorziene uitgaven, waarbij het voornaamste risico een rechtszaak is.

Legaat van M. Reijnders is geoormerkt om te in te zetten voor publicaties 
en symposia


