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Voorwoord 

 

Deze tekst is opgesteld als verantwoording van de jaarcijfers van het eerste boekjaar (2019-2020) 

van de Stichting Paarse Vrijdag Krant. Gedurende deze periode is de stichting opgericht, heeft zij 

de werkzaamheden en productie van de particuliere Paarse Vrijdag Krant overgenomen en zijn 

er een viertal edities uitgebracht van de krant in 2019. 

De krant heeft al deze tijd onder bewind gestaan van de oprichters: M.K.H. Moeijes, B.J. 

Hageman en F. Kneppers. Zij hebben zich ingezet om de statuten van de stichting en het 

grondbeginsel en gedachtengoed van de krant zo goed mogelijk te bewaken en na te leven. Hoe 

dat in zijn werk gaat wordt in dit document, aan de hand van de originele begroting die ook op 

de website te vinden is (Beleidsplan 2019-2022) en de actuele cijfers (Jaarcijfers Stichting PVK 

2019-2020) van het afgelopen boekjaar die tevens online gepubliceerd worden. Dit in 

overeenkomst met de statuten van de Stichting Paarse Vrijdag Krant en de ANBI-reguleringen 

zoals te lezen op de website van de belastingdienst (belastingdienst.nl, 2020) 

Als gevolg van het oprichten van de stichting zijn er een aantal bijzondere omstandigheden 

opgetreden gedurende dit boekjaar. Deze zullen in het tweede deel van dit document 

uiteengezet en verantwoord worden. 

Alle interpretaties van de cijfers, gebeurtenissen en verschillende informatiebronnen in dit stuk 

zijn door de schrijver, namens de Stichting Paarse Vrijdag Krant, naar eer en geweten 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verantwoording van de cijfers 

 

De inkomsten 

Hieronder worden de inkomstenbronnen van de stichting PVK beschreven, die gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor de opbrengst van de stichting.  

 

De PVK is dit jaar uitgekomen op XXX scholen voor basis-, voortgezet-, en beroepsonderwijs in 

Nederland, Duitsland, België en de Nederlandse Antillen. Naast de jaarlijkse uitgave van de 

landelijke krant in 2019, dit jaar voor het eerst vanuit de stichting, zijn er drie lokale edities 

gemaakt in opdracht van gemeentes. Het gaat om de editie Zaanstad (opdrachtgever gemeente 

Zaanstad); editie Purmerend (opdrachtgever gemeente Purmerend) en editie West-Friesland 

(opdrachtgever de zeven gemeenten, vertegenwoordigd door gemeente Hoorn). De regionale 

editie Purmerend is bekostigd met een subsidie uit de gemeente Purmerend. De andere edities 

zijn verkocht tegen een 0% BTW tarief als onderwijsmateriaal en journalistiek eindproduct. 

Hierbij zijn de doelen die in de Statuten geformuleerd staan nagestreefd, specifiek:  

 

‘het bespreekbaar en beter zichtbaar maken van seksuele en genderdiversiteit op scholen. 

Het ondersteunen van LHBTQ-leerlingen tijdens het proces van zelfontwikkeling. 

het slaan van een brug tussen scholieren en de maatschappij op het gebied van LHBTQ-acceptatie. 

Het bereiken van Nederlandse middelbare scholen met de Paarse Vrijdag Krant.’ 

(Bakker, 2019) 

 

Naast de krant heeft de stichting ook voorlichtingen tegen vergoeding verzorgd op verschillende 

scholen, eveneens in overeenstemming met de hierboven geciteerde doelen. 

De Stichting PVK heeft daarnaast inkomsten gehaald uit advertenties geplaatst door de volgende 

bedrijven: COC Nederland, Politie Roze in Blauw, Vodafone Ziggo en Vattenfall. 

Al deze werkzaamheden hebben, in overeenstemming met de statuten (statuten Stichting PVK, 

2019, artikel 3), opbrengsten uit de volgende bronnen opgeleverd: ‘Subsidies en donaties; 

bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is; bijdragen van hen, die met het doel 

van de stichting sympathiseren, alle andere verkrijgingen en baten’ Hierbij worden specifiek de 

inkomsten van de verkoop gezien als inkomsten vanuit ‘bijdragen van degenen in wiens belang 

de stichting werkzaam is’ en ‘bijdragen van hen, die met het doel van de stichting 

sympathiseren.’ Namelijk de leerlingen en namens hen de scholen die de PVK aangekocht 

hebben. Inkomsten verkregen vanuit de adverteerders worden gezien als ‘alle andere 

verkrijgingen en baten’. 

Het totaal van deze inkomsten, naar de eindbalans (Jaarcijfers PVK 2019-2020, 2020), komt op 

€68862.34 op het totaal Credit W&V. 

 

 

 

 

 



De uitgaven 

Hieronder worden de uitgaven van de Stichting PVK in het boekjaar 2019-2020 verantwoord. 

Naast de gemaakte kosten zijn er echter ook vele uren vrijwilligerswerk van onze redactie en 

andere sympathisanten aan het vervaardigen en uitgeven van de krant te pas gekomen. Deze 

worden hier als dank en erkenning expliciet genoemd maar niet berekend. 

De uitgaven van de PVK zijn allen in dienst van de stichting en haar doelstellingen gedaan. 

Specifiek de volgende werkzaamheden zijn hierbij verricht, naar de statuten van de stichting 

(Bakker, 2019, artikel 2, lid 3) 

‘Het publiceren van de Paarse Vrijdag Krant. 

Het samenwerken met Nederlandse scholen op landelijk en gemeentelijk niveau. 

… 

Het creëren van een veilig klimaat op scholen waarin elke leerling zichzelf kan zijn.’ 

Hiertoe zijn verscheidene kosten gemaakt om de redactie te ondersteunen: deze zijn terug te 

vinden op de Winst en Verliesrekening, Debet van de jaarrekening (jaarcijfers, 2020). Deze zijn 

relatief laag, met dank daarvoor aan alle scholieren, studenten en particulieren die de PVK 

hebben geholpen door hun tijd en energie te investeren in het vervaardigen van de krant en 

lesmaterialen. 

De betaalde vrijwilligersvergoedingen zijn uitgekeerd aan vrijwilligers die over specifieke en 

gespecialiseerde vaardigheden beschikken en die aan de stichting beschikbaar hebben gesteld: 

Het maken en bewerken van de portretfoto’s voor de regio-edities en het geven van 

voorlichtingen aan middelbare scholieren. 

Als onderdeel van de oprichtingsstatuten is er ook voorzien in een opbouw van reserves die het 

voorbestaan van de stichting en het najagen van de doelen moeten waarborgen. Om deze 

reserves op te bouwen zijn er voor de volgende posten een reserve opgebouwd vanuit de 

inkomsten: 

Naar begroting in het meerjarenplan 2019-2022 (2019): 

‘Voorziening Continuïteit. 

Voorziening Voorlichting. 

Buffer betalingen en voorschotten. 

Buffer apparatuur Hoofdkantoor.’ 

Deze bedragen waren origineel lager ingeschat, maar zijn op de volgende, respectievelijke 

eindbedragen uitgekomen: 

€8200,- 

€3900,- 

€2550,- 

€2550,- 

(jaarrekening 2019-2020, 2020) 

Hiermee is voorzien in het wegvallen van een deel van de inkomsten uit de voorlichtingen, 

verkoop van de krant en sponsoring, alsmede in een buffer om fluctuaties in kosten van 

apparatuur, verzekering, drukkosten of ander onvoorziene tegenvallers. 

Tot slot zijn de kosten voor de verspreiding en het drukken van de krant als ‘grondstofkosten’ 

aangegeven op de Winst en Verliesrekening. (Jaarrekening, 2019-2020, 2020). 



Het totaal van deze uitgaven komt op €46459.57. 

Dat brengt het totaal aan resultaat op het bedrag van €22402.77 (jaarrekening 2019-2020, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verantwoording bijzondere omstandigheden 

Hieronder wordt de bijzondere omstandigheid die geleid heeft tot een eerste boekjaar van 1.5 

jaar uiteengezet. Hiermee verantwoord de Stichting ook het verschil in resultaat met de ANBI-

richtlijn voor het resultaat uit de jaarrekening 2019-2020 (2020). 

De stichting is, zoals genoemd in haar statuten (Bakker, 2019), opgericht op 8 februari 2019. 

Daarnaast is het volgende verklaard onder artikel 10, lid 1: ‘De stichting heeft een gebroken 

boekjaar dat aanvangt op een juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar. …’  

Onder artikel 15 lid 3 in hetzelfde stuk volgt dan: ‘Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 

dertig juni tweeduizend twintig’ 

In de praktijk heeft dit geleid tot een eerste boekjaar van 1.5 jaar. Deze omstandigheid werd 

zowel in de originele begroting, als in de richtlijnen van de belastingdienst (belastingdienst.nl, 

ANBI) niet voorzien. 

De rekensom die uit de jaarrekening 2019-2020 (2020) af te leiden is, weerspiegelt een extra half 

jaar dat berekend is. Zowel in het resultaat, als in de verkoop, inkoop en voorziene reserves. 

Zodoende valt het resultaat als geheel ook niet af te meten aan de originele ANBI-richtlijn van de 

Belastingdienst, namelijk €15000,- als resultaat, maar dit bedrag, vermenigvuldigd met 1.5 (de 

periode die het boekjaar relatief gezien bestrijkt) dus €22500,- Zodoende is voor een periode van 

anderhalf jaar wel in de richtlijn voorzien met het uiteindelijke resultaat. De datering bij het 

financieel verslag is daardoor ook onvolledig: het ontbrekende gedeelte van de periode 01-01-

2019 tot en met 30-06-2020 is in de balans toegevoegd middels een verrekening. 
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