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ACCOUNTANTSRAPPORT



 

Aan het bestuur van
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o.
Ambachtsweg 8
3953 BZ  MAARSBERGEN

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o. te Woudenberg is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019
en de staat van baten en lasten over 2019, 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 overeenstemming 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 e.o.

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, 30 september 2020

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 e.o. per genoemde datum opgericht.

Bijzonderheden

Toelichting brand

Het in de staat van baten en lasten vermelde bijzondere lasten boekverlies activa à € 33.435, heeft
volledig betrekking op de inventaris die door de brand op 28 december 2019 verloren is gegaan.

Na de brand op 28 december 2019 heeft de stichting in 2020 een nieuw vestigingsadres gevonden aan
de Ambachtsweg 8 te Maarsbergen.

Niet uit de balans blijkende rechten of verplichtingen

Er bestaat in 2019 een huurverplichting van een loods in Scherpenzeel. Deze huurverplichting bedraagt in
2019 € 4.800. De huurverplichting is eind 2019, naar aanleiding van de brand, komen te vervallen.

Direct na de brand is kosteloos, door een projectontwikkelaar, het oude pand van de Kwantum ter
beschikking gesteld. Vanaf januari 2020 zijn de kosten voor gas, water en electra in rekening gebracht
aan de stichting. 

Doelstellingen van de stichting

De stichting heeft ten doel om een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in de gemeentes
Woudenberg en Scherpenzeel en omstreken 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

2019 2018
€ % € %

Baten 273.066 100,0 214.907 100,0
Besteed aan doelstellingen -196.007 -71,8 -143.865 -66,9

Brutowinst 77.059 28,2 71.042 33,1

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
en vastgoedbeleggingen 5.428 2,0 4.106 1,9
Overige personeelsbeloningen 561 0,2 54 -
Huisvestingskosten 8.783 3,2 364 0,2
Exploitatie- en machinekosten 3.093 1,1 1.371 0,6
Verkoopkosten 2.872 1,1 755 0,4
Autokosten 4.202 1,5 1.753 0,8
Kantoorkosten 3.655 1,3 1.962 0,9
Algemene kosten 7.628 2,8 4.140 1,9

Totaal van som der kosten 36.222 13,2 14.505 6,7

Totaal van bedrijfsresultaat 40.837 15,0 56.537 26,4

Financiële baten en lasten -221 -0,1 -189 -0,1

Totaal van resultaat voor belastingen 40.616 14,9 56.348 26,3

Belastingen over de winst of het verlies - - - -

40.616 14,9 56.348 26,3

Bijzondere lasten boekverlies activa -33.435 -12,2 - -

Totaal van resultaat na belastingen 7.181 2,7 56.348 26,3
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BESTUURSVERSLAG







 

JAARREKENING



 

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o., Woudenberg

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris - 15.596
Vervoermiddelen 1.329 -

1.329 15.596

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 51.750 53.638

Liquide middelen 35.942 2.656

Totaal activazijde 89.021 71.890
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Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o., Woudenberg

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal - -
Overige reserves 59.858 71.890

Bestemmingsreserve

Overige voorzieningen 26.225 -

Kortlopende schulden

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen 157 -
Overige schulden en overlopende passiva 2.781 -

2.938 -

Totaal passivazijde 89.021 71.890
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Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o., Woudenberg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 273.066 214.907
Besteed aan doelstellingen -196.007 -143.865

Brutowinst 77.059 71.042

Overige personeelsbeloningen 561 54
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 5.428 4.106
Huisvestingskosten 8.783 364
Exploitatie- en machinekosten 3.093 1.371
Verkoopkosten 2.872 755
Autokosten 4.202 1.753
Kantoorkosten 3.655 1.962
Algemene kosten 7.628 4.140

Totaal van som der kosten 36.222 14.505

Totaal van bedrijfsresultaat 40.837 56.537

Rentelasten en soortgelijke kosten -221 -189

Totaal van resultaat voor
belastingen 40.616 56.348

Belastingen over de winst of het verlies - -

Totaal van resultaat na belastingen 40.616 56.348

Bijzondere lasten boekverlies activa -33.435 -

Totaal van resultaat na belastingen 7.181 56.348
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Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o., Woudenberg

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o. is feitelijk gevestigd op Ambachtsweg 8, 3953 BZ te
Maarsbergen NL, is statutair gevestigd in Woudenberg en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 68582056.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De stichting heeft ten doel om een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in de gemeentes
Woudenberg en Scherpenzeel en omgeving 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs of tegen een specifiek vermelde waardering.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Inventaris die ontvangen zijn in de vorm van goederen worden gewaardeerd tegen reële waarde naar de
beste inschatting (RJ 640.204). Zie ook  de toelichting onder grondslagen van de voorraad.

Privégebruik auto
De vervoermiddelen betreft een auto waar door een medewerker van de stichting ook privé mee wordt
gereden. Aan deze medewerker wordt een bijtelling toegerekend voor het privégebruik.
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Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o., Woudenberg

Voorraden 

Voorraden die ontvangen zijn in de vorm van goederen of diensten worden gewaardeerd tegen reële
waarde (RJ 640.204). Als uitgangspunt wordt hierbij de winkelwaarde, voor wat betreft de van
supermarkten ontvangen goederen, als een aanvaardbare reele waarde verondersteld.  

Gezien het vereiste inzicht en de aard en activiteiten van de stichting is het te veronderstellen dat het
aanvaardbaar RJ 640 op dit punt te volgen en hiermee gemotiveerd af te wijken van de
voorraadwaardering, zoals in RJ 220 is voorgeschreven. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige reserves 

De bestemmingsreserve betreft in 2019 ontvangen gelden die na 2019 aangewend worden voor de
doelstellingen van de stichting.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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