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VOORWOORD 

Stichting Fietebeth is op 7 december 2021 opgericht met als doel in drie jaar tijd door 

middel van de verkoop van 1500 exemplaren van het kinderboek “Pinkie heeft 

epilepsie” geld in te zamelen voor  epilepsieNL. Het boek “Pinkie heeft epilepsie” is 

geschreven door Sophia de Groot (2014). Ze wilde een boek schrijven zodat kinderen 

met epilepsie zich in haar boek kunnen herkennen. Maar even belangrijk was dat de 

opbrengst van de verkoop van het boek naar epilepsie-onderzoek gaat. Want geen 

epilepsie meer is haar grootste droom. Op 6 mei 2022 kwam haar boek uit.  

 

GEGEVENS STICHTING 

KvK nummer 

84710438 

 

RSIN nummer 

863326808 

 

Adres 

Sterappelstraat 49 

2564 RA Den Haag 

 

Website 

www.stichtingfietebeth.nl 

 

Mail 

info@stichtingfietebeth.nl 

 

Bestuursleden 

Voorzitter:  Angela van der Woude (woonachtig in Rijswijk) 

Penningmeester:  Marlies de Groot-Wisse (woonachtig in Den Haag) 

Secretaris:  Petra Venrooy (woonachtig in Den Haag) 

 

Datum goedkeuring jaarrekening 

17 februari 2023 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2022 

 

         7-12-2021   31-12-2022 

Activa 

Liquide middelen      € 0,00    € 3015,82 

Schenking epilepsieNL     € 0,00    € 3860,00   

Totaal activa       € 0,00    € 6875,82 

 

Passiva 

Winst        € 0,00    € 6865,82  

Nog te betalen BTW     € 0,00    € 10,00    

Totaal passiva      € 0,00    € 6875,82 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 

Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

Activa 

Liquide middelen 

Deze bestaat volledig uit de rekening-courant bank. 

Schenking EpilepsieNL 

Per verkocht boek schenkt Stichting Fietebeth €10,00 aan epilepsieNL voor onderzoek. In 

2022 zijn er 391 boeken verkocht, de schenking van december was echter in januari 

2023. 

Passiva 

Winst 

Deze bestaat uit de opbrengst van de verkoop en de reserve van de crowdfunding.  

Nog te betalen BTW 

Deze bestaat uit de nog te betalen BTW van het vierde kwartaal van 2022, welke we in 

januari 2023 zullen indienen en betalen. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

7 december 2021 t/m  31 december 2022 

 

Baten 

Inkomsten donaties/giften        € 15.298,97 

Opbrengst verkoop boeken        €    4.929,80   

Totale baten           € 20.228,77 

 

Lasten 

Productiekosten boek         € 11.654,23 

Marketing           €       403,94 

Verzendkosten          €       687,57 

Administratie           €       622,35  

Schenkingen           €   3.860,00   

Totale lasten           €17.228,09 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

De bedragen zijn exclusief btw. 

Baten 

Inkomsten donatie/giften 

Om het boek “Pinkie heeft Epilepsie” uit te kunnen brengen, is er een crowdfunding 

geweest. De donaties kwamen van Ronde Tafel 54 Den Haag, Eisai BV en particulieren. 

Opbrengst verkoop boek 

In 2022 hebben we 391 boeken verkocht.  

Lasten 

Productiekosten boek 

De productiekosten boek zijn de kosten voor het drukken, illustreren en vormgeven van 

het boek “Pinkie heeft Epilepsie”. 

De marketing 

Onder de marketingkosten valt de website en materialen welke de stichting heeft 

gebruikt ter promotie van het boek “Pinkie heeft Epilepsie”. 
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Verzendkosten 

Een deel van de verkochte boeken wordt verzonden via myparcel, die kosten staan bij de 

verzendkosten. 

Administratie 

Onder de administratie kosten valt de oprichting van de stichting en de kosten voor het 

betalingsverkeer  (zowel mollie, als ING). 

Schenking 

Per verkocht boek schenkt Stichting Fietebeth €10,00 aan epilepsieNL voor onderzoek. In 

2022 zijn er 391 boeken verkocht, de schenking van december was echter in januari 

2023. 

 

ALGEMENE TOELICHTING 

Algemeen 

Stichting Fietebeth heeft een crowdfunding gehouden met als doel het laten 

illustreren, vormgeven en drukken van het kinderboek “Pinkie heeft Epilepsie”. Vanaf 

19 april 2022 kwam het boek in de voorverkoop. Het boek kost €12,50 (exclusief 

€4,95 verzendkosten). Van ieder verkocht boek gaat €10,00 naar epilepsieNL. De 

stichting maakt iedere 1e van de maand de totale opbrengst over. De overige €2,50 

bevat de 9% BTW, die we moeten afdragen,  en de kosten van o.a. de 

verzendmaterialen. 

Grondslagen  

Waarderingsgrondslagen  

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

Grondslagen voor de resultaatbepaling  

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Reserve 

Stichting Fietebeth had op 31 december 2022 een reserve van € 3015,82. Dit bedrag is 

vrij beschikbaar voor het bestuur en wordt gebruikt om de kosten van de stichting te 

dekken, zoals bijvoorbeeld de kosten betalingsverkeer, marketing en een eventuele 

herdruk. Bij het opheffen van de stichting wordt het volledige overgebleven saldo 

geschonken aan epilepsieNL. 
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Voorraad  

Op 30 maart 2022 ontving Stichting Fietebeth de 1500 bestelde boeken. In 2022 zijn 

er 391 boeken verkocht. De voorraad op 1 januari 2023 is 1109 boeken.  

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

In januari 2023 moet de BTW aangifte van het vierde kwartaal van 2022 nog worden 

ingediend en betaald. Tevens wordt 1 januari de opbrengst van december 2022,     

€50, 00 geschonken aan epilepsieNL. 

 

ONDERTEKENING JAARREKENING 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd op 

17 februari 2023. 

 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, 

daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.  


