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Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening 2018  van de stichting Reliwiki.
De jaarrekening is opgesteld door het administratiekantoor Maatschap Flat14 te R'dam

Inhoudsopgaaf:

A) Algemene gegevens blz. 3
B) Balans blz. 4
C) Exploitatie blz. 5
D) Toelichtingen blz. 6

Hoogachtend

adm.kantoor Maatschap Flat14
W.L.C van der Blom
12 maart 2019

2



Stichting Reliwiki  jaarrekening 2018
A)  Algemene gegevens

Stichting Reliwiki
Stichting Reliwiki is opgericht per 21 oktober 2010.
De activiteiten betreffen het bevorderen van de kennis over en waardering voor (voormalige)
religieuze gebouwen (inclusief hun onderdelen en directe omgeving) in Nederland met het oog op
het beter behoud en gebruik van deze gebouwen, met name het technische en inhoudelijk beheren,
onderhouden en toegankelijk houden van de website www.reliwiki.nl .

Stichtingsbestuur per 31-12-2018:
- S.C.J.M Pijnenborg (voorzitter)
- A Welgraven (secretaris)
- A.K.D Boon (penningmeester)

Secretariaat Stichting:
Daam Fockemalaan 22,  3818 KG  Amersfoort
info@reliwiki.nl
www.reliwiki.nl

KvK: 51123061
Bank: Triodos NL86 TRIO 0198 3859 94
ANBI toegekend
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2018
B)  Balans

ACTIVA               31-12-2018               31-12-2017

Vaste activa -€                -€                 

Vlottende activa
- overige vorderingen -€                     -€                
- triodosbank 19.83.85.994 39.683€           38.000€      

39.683€      38.000€       

TOTAAL ACTIVA 39.683€      38.000€       

PASSIVA               31-12-2018               31-12-2017

Eigen vermogen
- algemene reserve 01-01 35.023€           29.118€      
- resultaat boekjaar -5.266€            5.904€        

29.756€      35.023€       

Verplichtingen en voorzieningen -€                -€                 

Kortlopende schulden
- te betalen kosten: fin adm voorg jaren -€                     484€           
- te betalen kosten: fin adm boekjaar 605€                484€           
- te betalen kosten: BOEi 380€                380€           
- te betalen kosten: website en ICT boekjaar 7.313€             -€                
- te betalen kosten: website en ICT voorg. jaren 1.630€             1.630€        

9.927€        2.978€         

TOTAAL PASSIVA 39.683€      38.000€       
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2018
C)  Winst en Verliesrekening

              2018               2017
BATEN

opbrengsten:
- donaties particulier/giften/legaten 385€       1.059€    
- subsidies (Donatus) 9.075€    9.075€    

9.460€     10.134€     

Totaal baten 9.460€     10.134€     

LASTEN

kantoor en organisatiekosten
- bankkosten 106€       106€       
- website 3.950€    3.260€    
- ICT support/omzettingen en vernieuwingen 8.550€    380€       
- support/begeleiding/redactionele werkzaamheden 1.516€    -€           
- financieel administratieve ondersteuning 605€       484€       

14.726€   4.230€       

Totaal lasten 14.726€   4.230€       

Resultaat boekjaar: -5.266€    5.904€       

5



Stichting Reliwiki  jaarrekening 2018
D)  Toelichtingen

Balansposten

Activa
Op de balans zijn geen andere activa opgenomen dan de post liquide middelen. De kosten van de website
Reliwiki.nl zijn niet geactiveerd. Er zijn geen overige activa aanwezig in de stichting.

Passiva
Naast het vermogen als resultante van de exploitatie 2010 t/m 2017 is aan de passivazijde opgenomen
de per 31 december 2018 nog te betalen facturen financiële administratie 2017, (€ 605,) door BOEi 
voorgeschoten kosten DPI ( € 380,- uit 2017), en facturen Fastfox en WHAP 2018 (totaal € 7.313,-)
Op de balans staat ook nog een post van € 1.630,- . Dit betreft facturen Fastfox kwartaal 1 en 2 2017.
Het is niet duidelijk welke partij deze facturen heeft betaald/voorgeschoten. Dit wordt nog onderzocht.

Overige passiva zijn niet in de balans gekwantificeerd opgenomen. (Zie hierna onder "niet uit de balans
blijkende verplichtingen")

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Door BOEi  zijn in de beginjaren t/m 2014 kosten gemaakt tbv de stichting. Afgesproken is dat bij het te 
zijner tijd ontstaan van voldoende financiële ruimte afrekening kan plaatsvinden. 
Vooralsnog zijn bedoelde kosten niet in de exploitatie van de stichting Reliwiki opgenomen.
Het stichtingsbestuur heeft afgesproken dat het haar activa niet kan vervreemden zonder instemming 
van BOEi.

Specificatie:
BOEi: 2010/2012 33.842€    
BOEi: 2013 25.595€    
BOEi: 2014 6.290€      

65.727€    

Opgenomen bedragen zijn inclusief BTW.  Het betreft uitgaven conform projectadministratie van BOEi 
welke met name betrekking hebben op bouw/onderhoud en beheer van de website.

Exploitatieposten

Baten:
In 2018 is een subsidie beschikbaar gekomen van Dontatus Verzekeringen (€ 9,075,-) ,
Subsidie is gericht op instandhouding en verbetering van de website Reliwiki.nl.

Daarnaast werden in 2018  van 15 particulieren en bedrijven giften/donaties ontvangen. (€ 385,)

Lasten:
De in de exploitatie 2018 opgenomen kosten betreffen:
- Domeinregistratie/hosting  (WHAP ingaande kw 4 en Fastfox) 3.950€                   
- Kost ICT support en website vernieuwing (WHAP ingaande kw 4 en Fastfox) 8.550€                   
- Algemene ondersteuning/support door Erfgoed.nu 1.516€                   
- Financiële administratie (Maatschap Flat14) 605€                      
- Kosten betalingsverkeer 106€                      

14.726€                 

In het najaar 2018 zijn de werkzaamheden website/ict door Fastfox beëindigd.
Ingaande het vierde kwartaal zijn deze werkzaamheden ondergebracht bij het bedrijf WHAP.
(We Have a Plan)
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