Jaarrekening 2020
Stichting Querulant Onderste Steen Boven (QOSB)

Algemene informatie stichting
Oprichting
De stichting QOSB opgericht op 04-04-2016 en op dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 65739124. De stichting heeft de ANBI status met RSIN 856238788.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
• het bevorderen van de democratische rechtsorde;
• het bevorderen van onderzoeksjournalistiek binnen het openbaar bestuur;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door (ultimo 2020):
• R.L. Matthijssen (voorzitter)
• P.A.J.M van Noort
• P. Matthijssen

Balans per 31 december 2020
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Algemene reserve
Overige
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Totaal activa

282.010
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0
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0
0
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0
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Bankrekening F. van Lanschot
Overige
Totaal activa

PASSIVA

Staat van Baten en Lasten
BATEN

Ontvangen giften en nalatenschappen
LASTEN

Verstrekte giften
Bankkosten
Administratiekosten
Overige kosten

Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
De stichting heeft geen giften ontvangen in 2020.
Er is in 2020 één gift gedaan aan een (eveneens ANBI) stichting.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats
indien kosten van de stichting worden voorgeschoten door een bestuurslid (dit is in 2020 niet gebeurd).
Reis en verblijfkosten van de bestuursleden worden nimmer vergoed.

Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar elektronische
vergadering op 6 mei 2022 Goedkeuring is vastgesteld aan de hand van emails.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

