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Stichting Letters van Utrecht
p/a Breedstraat 9a
3512 TS Utrecht

RSIN/fiscaal nummer: 8516.23.682
KvK nummer: 55245943

Stichting Letters van Utrecht werd opgericht op 27 april 2012. Het boekjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.
Volgens art. 9 van de statuten maakt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat
van baten en lasten met bijbehorende toelichting, ondertekend door alle bestuurders. Dit verslag dient dit doel,
het sluit aan op het eerdere verslag over het boekjaar 2017-2018 goedgekeurd in de vergadering 20 november 2018

Inhoudsopgave Blz. uit de statuten:

A. Balans 2
B. Staat van baten en lasten 3
C. Toelichting 4

De website www.delettersvanutrecht.nl legt verslag van het vooruitgang van De Letters van Utrecht.

Deze jaarrekening werd goedgekeurd door het bestuur in de vergadering 25 november 2019

Stichting Letters van Utrecht
Dick Sijtsma, voorzitter
Hanneke Verheijke
Erlijn Mulder, secretaris
Michael Münker, penningmeester

…nen zich in deze oneindige stad. Hier – het woord – is drijfzan…

In het boekjaar werden Letters 962 t/m Letter 1013 aan De Letters van Utrecht toegevoegd:

Financieel verslag voor het boekjaar 

2018/2019
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A. BALANS Toelichting 31-05-19 31-05-18 31-05-17

€ € €

ACTIVA
Liquide middelen 1. 35.474 30.557 26.574

35.474 30.557 26.574

PASSIVA

Kapitaal (reserves) 2. 17.168 16.364 18.808

Kortlopende schulden / nog te betalen kosten 3. 806 4.193 2.767

Reservering voor toekomstige steun milliongenerations 4. 10.000 10.000 5.000

Reservering voor toekomstige activiteit rond lange termijn 5. 7.500 0 0
35.474 30.557 26.574
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B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN / EXPLOITATIE OVERZICHT

Toelichting 2018/2019 2017/2018 2016/2017

BATEN € € €

Giften bijgedragen Letters 6. 10.987 8.476 7.412
Algemene giften 0 0 0
Giften vrijwilligersvergoeding 7. 3.000 4.500
Verkoop merchandise 0 0 0
Kwijtschelding van lasten 8. 3.540 0 0
Rente banksaldi 0 0 21

17.527 12.976 7.433

Ter informatie 2018/2019 2017/2018 2016/2017

aantal aantal aantal
Personen/organisaties die giften voor Letters overboekten 79 83 68

Bijgedragen Letters waarvoor gift in boekjaar op rekening kwam 91 84 73

Degenen, die Letters bijdragen, verrijken het project ook met hun verhaal en houden belang bij diens voortzetting.
Ook vertellen zij anderen van het project. Zo borgen deze 'medeklinkers' het voortbestaan van De Letters van Utrecht. 

LASTEN € € €

Steun voor een goed doel (in boekjaar) 9. 1.051 847 741
Steun activiteit voor de lange termijn 10. 119 0 0
Steenhouwers (incl. graveren zijkant oudere Letters) 8. 3.270 2.500 2.490
Dichter voor in boekjaar gelegde Letters 260 260 260
Gedicht voor overleden oud-bestuurslid 350 0 0
Onderhoud aan bestaande Letters 0 0 590
Vergunningen enz. (min reservering eerdere jaren) 0 0 -125
Gereedschap, kar, camera, borden 237 1.442 318
Huur ruimte voor gereedschap 84 70 28
Communicatie (drukwerk, kerstmarkt) 350 261 294
Festiviteit (1000e Letter), kosten werk 50 20
Kosten website, software, IT 225 227 227
Attentie partners 80 136 0
Dank vrijwilligers 10 32 11
Vrijwilligersvergoeding 7. 3.000 4.500
Bankkosten 137 124 115
Reservering voor toekomstige steun milliongenerations 4. 0 5.000 0
Reservering voor toekomstige activiteit rond lange termijn 5. 7.500 0 0

16.722 15.420 4.949

De Letters van Utrecht worden mede mogelijk door bijdragen van vele vrijwilligers.
Partners in de buurt helpen verder, vooral Eric Morren en de medewerkers van Galerie Morren en Guus Touwker. 

RESULTAAT 804 -2.444 2.484

De St. Letters van Utrecht beoogt niet het maken van winst. Het resultaat wordt aan de reserves toegevoegd.
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C. TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG € € €

1. Liquide middelen per 31.05.19 31.05.18 31.05.17
Triodos Internet Zaken Rekening 25.47.19.600 653 704 415
Triodos Internet Rendement Rekening 20.00.455.158 34.821 29.854 26.159
Eindsaldo per 31 mei 35.474 30.557 26.574

Voor vele (steeds minder) reeds geplaatste Letters is nog geen bijdrage ontvangen, dat kan later nog.
Het maken en plaatsen van deze reeds geplaatste maar nog niet bijgedragen Letters heeft de Stichting al betaald.
Bij reeds geplaatste Letters moet alleen het graveren later nog betaald worden.

2. Kapitaal / reserves per 31.05.19 31.05.18 31.05.17
Beginsaldo 16.364 18.808 16.324
Toevoeging resultaat lopend boekjaar 804 -2.444 2.484
Eindsaldo per 31 mei 17.168 16.364 18.808

De stichting beoogt niet het maken van winst. De reserves stellen de stichting in staat om ook bij toekomstige tegenvallers de 
voortgang van het project 'De Letters van Utrecht' voor enige tijd te borgen. Volgens het beleidsplan (v3 van 18 januari 2018)
zullen geen overmatige reserves aangelegd worden.

3. Kortlopende schulden / nog te betalen kosten per 31.05.19 31.05.18 31.05.17
Nog te factureren door steenhouwers van Lettertijd (geschat)* 7. 0 3.540 2.305
Nog aan gesteund doel over te maken bedrag (in boekjaar) 799 548 441
Nog te factureren door dichters (t/m laatste Letter in boekjaar) 0 0 0
Nog te betalen huur (voor gereedschap) 7 0 21
Nog terug te betalen voor foutief ontvangen bedragen 0 106
Nog door Gemeente Utrecht te innen voor vergunningen, geschat 0 0 0
Som 806 4.193 2.767

4. Reservering voor toekomstige steun van St. milliongenerations per 31.05.19 31.05.18 31.05.17
Beginsaldo 10.000 5.000 5.000
Toevoeging resultaat lopend boekjaar 0 5.000 0
Eindsaldo per 31 mei 10.000 10.000 5.000

5. Reservering voor toekomstige activiteit rond lange termijn per 31.05.19 31.05.18 31.05.17
Beginsaldo 0 0 0
Toevoeging resultaat lopend boekjaar 7.500 0 0
Eindsaldo per 31 mei 7.500 0 0
Deze reservering is voor het plannen en mogelijk uitvoeren van activiteiten ter bevordering van de doelstelling
van de stichting rond de lange termijn (zie statuten, en 10.). Het 10-jarig bestaan van de Letters van Utrecht
medio 2022 zou een geschikt moment kunnen zijn.

6. Giften
De Stichting Letters van Utrecht ontvangt van burgers of organisaties, die een Letter bijdragen een gift, tenminste 100 Euro.
Veel Letters van vóór de start op 2 juni 2012 en bijna alle sindsdien werden bijgedragen door burgers, sommige door organisaties.
Op de website www.delettersvanutrecht.nl staat de gever vermeld, tenzij deze anoniem wil blijven.
Sommigen droegen meer bij dan het minimale bedrag, ook dan valt hun gehele bijdrage onder "Giften bijgedragen Letters".
De giften zijn berekend op basis van de datum van de overboeking, niet op basis van de datum van de Letter.
Het gaat hierbij om zowel bijdragen voor Letters, die vanaf de start op 2 juni 2012 ter plaatse gemaakt werden,
als ook om bijdragen voor Letters 1 t/m 648 die voor de start geplaatst werden voor de periode januari 2000 t/m mei 2012.
Ook voor reeds geplaatste Letters werd 100 Euro of meer aan giften ontvangen.

7. Giften vrijwilligersvergoeding
De Stichting Letters van Utrecht en het project gaan door mede dankzij niet monetaire bijdragen van vrijwilligers.
Voor vrijwilligers die regelmatig werk verrichten en dit wensen kan een vrijwilligersverklaring uitgesteld worden volgens de
regels van de belastingdienst, dwz. toekenning van een vrijwilligersvergoeding van 1500 Euro en gift van de zelfde hoogte.
Twee bestuursleden ontvingen voor het afgelopen kalenderjaar een vrijwilligersverklaring, deze zijn in dit boekjaar opgenomen.

8. Kwijtschelding van lasten
De steenhouwers werden gevraagd kosten binnen 12 maanden te factureren en hebben een aantal steenhouwers eerder 
gehakkte Letters gedeclareerd en/of besloten geen facturen te sturen en daarmee het project Letters van Utrecht te steunen. 
Eerder gereserveerde bedragen, berekend uit het aantaal gemaakte Letters en de afgesproken bedragen, werden als
 kwijtgescholden lasten afgeboekt.
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9. Steun voor een goed doel (in boekjaar) €
2012/2013 Bijdrage aan Voorleesexpres (incl. bijdrage Letter 649) 720
2013/2014 Bijdrage aan St. Leergeld (incl. gift van Leo Club) 820
2014/2015 (t/m dec) Bijdrage aan St. Taal Doet Meer 1.222
2016 (deel in boekjaar 2015) Bijdrage Project Samenspraak van Gilde Utrecht 863
2017 Bijdrage voor 'Het begint met taal' 741
2018 Bijdrage voor 'Europe Café x HKU' 21 mei 2019 800
2019 Straatnieuws dichtbundel reservering in het actuele boekjaar: 799

+verwacht voor het deel van dit kalenderjaar in het volgende boekjaar: 300
Som sinds opening t/m 31 mei (einde boekjaar) 5.965
De steun voor het meest recente doel in het actuele boekjaar bedraagt 10 Euro per zaterdag van januari t/m mei vermeerderd 
met 10% van het bedrag aan giften in het boekjaar boven 100 Euro per week (5200 Euro / jaar).
In het volgende boekjaar komt voor het doel van het actuele kalenderjaar nog 10 Euro per zaterdag van juni t/m december erbij. 

10. Steun activiteit voor de lange termijn
De Stlichting Letters van Utrecht heeft als uiteindelijk doel bij te dragen aan het welzijn van toekomstige generaties. 
Naast het realisieren van 'De Letters van Utrecht' zelf hoort hier ook bij zich sterk te maken voor activiteiten die inspireren
 tot een lage termijn visie (enz., zie statuten). De reservering voor toekomstige steun voor St. milliongenerations (zie 4.) en een 
mogelijke toekomstige activiteit (zie 5.) vallen hieronder. Ook zijn andere projecten met een oog op de lange termijn.

Jem Finer, bedenker van Longplayer, kwam 9 juni 2018 naar Utrecht om het maken van de nieuwe Letter te zien. Longplayer Trust 
droeg op 5 maart 2019 Letter 1045 bij (4 januari 2020, Longplayer begon 31-12-1999 te spelen, dan dus al 20 jaar)
In haar vergadering 20 nov 2018 besloot het bestuur Longplayer (www.longplayer.org) te steunen met 100 GBP voor 2019.
Via het Longplayer project Buying Time werd het datum 2 juni bijgedragen (opening van de Letters van Utrecht was 2 juni 2012).
 


