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Aan Stichting TransMotion

Mauvestraat 11-D

1073 RE Amsterdam

Amsterdam, 30 maart 2022

Geachte bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening '20-'21 betreffende uw stichting

De jaarrrekening is gebaseerd op de aan uw administratie ontleende gegevens en de

overige door u verstrekte informatie.

Hoogachtend,

J.W. Dingemanse RB.
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Stichting TransMotion

Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm

De statutaire naam van de organisatie is Stichting TransMotion

Stichting TransMotion is statutair gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling en aard van de activiteiten

De stichting stelt zich ten doel:

Het organiseren van culturele en sociale activiteiten op het terrein van transgender,

een bijdrage leveren aan een grotere zichtbaarheid van genderdiversiteit in de samen-

leving, het bevorderen van emancipatie en empowerment van transgenders.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

te Amsterdam onder nummer 34394047

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur gedurende het boekjaar is als volgt:

Bestuur

Naam Functie

J.E. Verkerke lid

F,M. Hurkmans voorzitter

P. ter Veld lid

M.A. Soto Lafontaine secretaris

J.B. Leenaars-Bierbach lid
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Stichting TransMotion

Balans per 31-12

31-12-2021 31-8-2020

Activa

Vlottende activa:

Nog te ontvangen € 1.045

Liquide middelen:

Bank € 12.467 € 6.377

Kas € 921 € 921

Totaal € 14.433 € 7.298

Passiva

Eigen vermogen € 13.915 € 7.298

Kortlopende schulden:

Nog te betalen € 519

Totaal € 14.433 € 7.298
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Stichting TransMotion

september 2020- september 2019-

december 2021 augustus 2020

Opbrengsten

Recettes € 1.467

Subsidies € 12.500

Sponsoring € 3.000

Donaties € 2.564 € 143

Overig € 932

Totaal € 20.463 € 143

Kosten

Algemeen:

Reiskosten € 39

Bankkosten € 201 € 134

Contributies

Verzekeringskosten € 231 € 230

Juridische kosten € 1.106

Algemene kosten € 29 € 61

Festivalkosten:

Productiekosten € 11.267 € 652

Publiciteitkosten € 974 € 207

Totaal € 13.846 € 1.283

Resultaat € 6.617 -€ 1.139
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Stichting TransMotion

Toelichting op de balans

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf het jaar van aanschaf. De afschrijvingen

worden gebaseerd op de economische levensduur en worden berekend op basis van een

bepaald percentage (2,5, 10 of 20%) van de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden op opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van de

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemene reserve

Het resultaat over 2020/2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Algemene grondslagen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden

slechts genomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun

oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


