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ACCOUNTANTSRAPPORT



 

Aan het bestuur van
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg
De Ruyterlaan 14
3931 XB  WOUDENBERG

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg te Woudenberg is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en
de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Burgerinitiatief
Woudenberg.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Woudenberg, 6 september 2019

Vallei Accountants B.V.

A.P.J. Willemse AA



 

ALGEMEEN

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 13 april 2017, verleden door notaris Veldjesgraaf & Korlaar werd de Stichting
Burgerinitiatief Woudenberg per genoemde datum opgericht.

Bijzonderheden

Doelstellingen van de stichting

De stichting heeft ten doel om een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in de gemeentes
Woudenberg en Scherpenzeel door hulp en ondersteuning te bieden aan gezinnen die onder de
armoedegrens leven. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het werven van donateurs, zowel bedrijven als particulieren;
- het oproepen voor acties van de stichting;
- het werven van vrijwilligers;
- het organiseren van activiteiten voor gezinnen;
- het verstrekken van kleding, voeding, speelgoed en andere zaken.
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RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2018 2017
€ % € %

Baten 210.907 100,0 5.327 100,0
Besteed aan doelstellingen -143.865 -68,2 -2.537 -47,6

Brutowinst 67.042 31,8 2.790 52,4

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.106 1,9 3.981 74,7
Overige personeelsbeloningen 54 - - -
Huisvestingskosten 364 0,2 - -
Exploitatie- en machinekosten 1.371 0,7 - -
Verkoopkosten 755 0,4 769 14,4
Autokosten 1.753 0,8 252 4,7
Kantoorkosten 1.962 0,9 1.292 24,3
Algemene kosten 140 0,1 88 1,7

Totaal van som der kosten 10.505 5,0 6.382 119,8

Totaal van bedrijfsresultaat 56.537 26,8 -3.592 -67,4

Financiële baten en lasten -189 -0,1 -79 -1,5

Totaal van resultaat voor belastingen 56.348 26,7 -3.671 -68,9

Belastingen over de winst of het verlies - - - -

Totaal van resultaat na belastingen 56.348 26,7 -3.671 -68,9

4



 

BESTUURSVERSLAG



 

BESTUURSVERSLAG

Missie, visie toekomst en activiteiten 2019

Wij als Stichting Burgerinitiatief Woudenberg willen de komende jaren groeien en dat zal de volgende
doelen realiseerbaar maken. De groei van onze stichting is het afgelopen jaar van 60 gezinnen naar 100
gezinnen gegaan en dat is een groei in het afgelopen jaar van 40%. We hebben als doel gesteld om ieder
jaar met 25% – 30% te groeien en dit is een realistische doelstelling. We krijgen steeds meer mensen
doorverwezen van Coöperatie de Kleine Schans te Woudenberg, vluchtelingenwerk, scholen, Humanitas,
Leger des Heils, voortgezet onderwijs, sportverenigingen, doktoren en andere officiële instanties en
aanmeldingen van mensen zelf. 

We hebben als doelstelling gesteld dat we ook voor de kinderen die om verschillende redenen niet
kunnen sporten, dit mogelijk te maken, want de kinderen mogen niet de dupe worden van de problemen
van hun ouders. Daarentegen hebben we verschillende lopende projecten en willen deze dan ook per jaar
met een percentage van 25% – 30% uitbreiden. Dit jaar hebben we ook veel fondsen geworven met
betrekking tot speciale acties en activiteiten.

Ook met betrekking tot samenwerking met andere organisatie kunnen we meer betekenen voor de
mensen die in (stille) armoede leven. Ook onder de ouderen zijn we nu aan het inventariseren wat hier de
vraag naar hulp is en we willen dit dan in kaart brengen voor onze stichting. We zijn ook partner geworden
van de Alliantie Kinderarmoede Nederland op verzoek van hun en gesprekspartner van het Ministerie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dan met de beleidsmedewerkers en de ministers en fracties van
de 1e en 2e kamer. Ook van de 4 grote partijen die subsidie krijgen van het ministerie zijn we
gesprekspartner om een beleid te maken en ook subsidie te krijgen in de toekomst.

We bieden een totaalpakket aan dat niet alleen betrekking heeft op voedsel, maar ook op kleding,
fietsenplan, computerplan, sporten,  schoolkosten en vakanties voor de kinderen. Daarnaast geven we
sollicitatietrainingen en helpen we bij het terugbrengen van de medemens in de maatschappij door
samenwerkingen aan te gaan met UWV en bedrijven en budgetcoaching en zelfredzaamheid te
bevorderen van de mensen.

Door dit complete verhaal willen we door middel van vaste donateurs, Crowndfunding, subsidieaanvragen
bij gemeente provincie en landelijke overheidsinstanties en fondsenwerving onze doelen realiseren en
onze organisatie laten groeien. We willen per jaar 1 tot 2 evenementen organiseren voor de stichting en
dit uitbreiden naar grotere projecten. Sinds een paar weken heeft de stichting een ambassadeur en vaste
fotograaf tot zijn beschikking die ons zal vertegenwoordigen op alle bijeenkomsten en optredens die hij
doet in het jaar. Ook komen er nog een paar ambassadeurs bij van bekende Nederlanders. 

Wij krijgen ook meer verbindingen met gemeente-instellingen en andere hulpverleners en stichtingen om
zo een nog groter bereik te hebben in meerdere plaatsen en voor de medemens de juiste hulp aan te
bieden. We zijn nu ook betrokken bij Kennis Centrum  Utrecht Sociaal domein, waar we ook bij betrokken
zijn i.v.m. lezingen en presentaties bij Rotary clubs, bedrijven en scholen.

Personele bezetting wordt door vaste mensen gedaan die op vrijwillige basis bij onze stichting werken.
We hebben een uitbreiding gehad in het bestuur en de heer Erik van Asselt is toegetreden als secretaris
van de stichting in oktober 2018 en we hebben ook een vrijwillig bestuurslid erbij de heer Michiel Keizer
die helpt met de ondersteuning van subsidieaanvragen voor de overheid en gemeentelijke aanvragen.
Daarnaast hebben we een overeenkomst getekend met een fondsenwerver die op basis van No cure No
Pay voor onze stichting fondsen aanvraagt om projecten op te starten. 

Doordat we willen groeien, is er al contact gelegd met mbo-opleidingen en hbo-opleidingen die dan
stagelopers van de verschillende scholen aan kunnen dragen. Daar is dan ook een verschil gemaakt voor
projecten en de dagelijkse activiteiten binnen de stichting, maar dat zal in de loop van het jaar duidelijker
worden in verband met het aantal stageplaatsen.
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Woudenberg, 06 september 2019

De heer J.E. van den Essenburg
Voorzitter

De heer H.A.J. Bos
Penningmeester

De heer E. van Asselt
Secretaris
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JAARREKENING



 

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg, Woudenberg

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 15.596 12.727

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 53.638 2.505

Liquide middelen 2.656 310

Totaal activazijde 71.890 15.542
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Stichting Burgerinitiatief Woudenberg, Woudenberg

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal - -
Niet uitkeerbare reserves - 15.232
Overige reserves 71.890 310

71.890 15.542

Totaal passivazijde 71.890 15.542
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Stichting Burgerinitiatief Woudenberg, Woudenberg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

2018 2017
€ € € €

Baten 210.907 5.327
Besteed aan doelstellingen -143.865 -2.537

Brutowinst 67.042 2.790

Overige personeelsbeloningen 54 -
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.106 3.981
Huisvestingskosten 364 -
Exploitatie- en machinekosten 1.371 -
Verkoopkosten 755 769
Autokosten 1.753 252
Kantoorkosten 1.962 1.292
Algemene kosten 140 88

Totaal van som der kosten 10.505 6.382

Totaal van bedrijfsresultaat 56.537 -3.592

Rentelasten en soortgelijke kosten -189 -79

Totaal van resultaat voor
belastingen 56.348 -3.671

Belastingen over de winst of het verlies - -

Totaal van resultaat na belastingen 56.348 -3.671
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