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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
S ch ng Veteranenziekte  
Genieweg 46  
1566 NM  ASSENDELFT

Referen e : 108750/AS/190081

Assendel , 22 mei 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw s ch ng.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw s ch ng, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 23.041 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.755,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van S ch ng Veteranenziekte te Assendel  is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informa e. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en
lasten over 2018 met de daarbij horende toelich ng. In deze toelich ng 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra eve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa e klopt en dat u ons alle
relevante informa e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
hee  voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van S ch ng Veteranenziekte.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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

3.1 Doelstelling

De s ch ng hee  drie belangrijke peilers:
1 Lotgenotencontact
2 Voorlich ng
3 Belangenbehar ging

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
 E.G. Huijgen
 M.I. Bastmeijer-Nijman
 J.A.M. Bakker 
 M. van Gool 
 P.P.H. Debets.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid tot het geven van
nadere informa e.

Met vriendelijke groet,

VANDERLAANGROEP
namens deze

Assendel , 22 mei 2019

V. Rozemeijer 
Accountant-Administra econsulent 
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JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Ac va

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen  (1) 23.041 18.997

 23.041 18.997

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng Veteranenziekte te Assendel
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Passiva

RESERVES EN FONDSEN  (2)

Bestemmingsreserves 22.753 18.997

KORTLOPENDE SCHULDEN  (3)

Overlopende passiva 288 0

 23.041 18.997
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

Baten

Baten van par culieren  (4) 5.439 7.284
Sponsoring  (5) 733 500
Baten van subsidies van overheden  (6) 38.000 38.100
Gi en algemene kosten  (7) 4.570 0

Som der baten 48.742 45.884

Lasten

Kosten van beheer en administra e

Lotgenotencontact  (8) 25.107 20.643
Voorlich ng (informa evoorziening en belangenbehar ging)  (9) 16.439 24.994
Instandhoudingskosten  (10) 3.441 1.825

44.987 47.462

Resultaat 3.755 (1.578)

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 3.755 (1.578)

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng Veteranenziekte te Assendel
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Tenzij niet anders is vermeld, geschiedt de
waardering tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referen es
opgenomen. Met deze referen es wordt verwezen naar de toelich ng.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

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

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor seerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder a rek van transac ekosten. Deze waarde komt
overeen met de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich ngen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden. Indien het boekjaar is afgesloten worden deze verliezen en
risico's verantwoord in het eerstvolgende boekjaar.

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng Veteranenziekte te Assendel
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

1. Liquide middelen

ING Zakelijke Rekening NL92 INGB 0008 2451 10 1.019 997
ING Zakelijke Spaarrekening NL92 INGB 0008 2451 10 22.022 18.000

23.041 18.997

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng Veteranenziekte te Assendel
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2. EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserves

2018

€

2017

€

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 18.998 20.575
Resultaatbestemming 3.755 (1.578)

Stand per 31 december 22.753 18.997

3. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overlopende passiva

Nog te betalen loca e- en verblij osten 288 0

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng Veteranenziekte te Assendel
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
4. Baten van par culieren

Dona es en gi en 5.439 7.284

5. Sponsoring

Sponsoring 733 500

6. Baten van subsidies van overheden

Nederlandse overheidssubsidie 38.000 38.100

7. Gi en algemene kosten

Gi en algemen kosten 4.570 0

Overige bedrijfskosten

8. Lotgenotencontact

Reiskosten 6.003 3.960
Loca e- en verblij osten (inclusief landelijke bijeenkomst) 10.624 8.826
Communica ekosten 4.100 4.850
Hos ng/werkomgeving/website 3.518 2.596
Overige kosten 862 411

25.107 20.643

9. Voorlich ng (informa evoorziening en belangenbehar ging)

Hos ng/werkomgeving/website 0 608
Foldermateriaal 6.602 6.328
Communica ekosten 9.484 10.696
Kosten beurs 0 5.967
Reiskosten 353 1.378
Overige kosten 0 17

16.439 24.994

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng Veteranenziekte te Assendel
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Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
10. Instandhoudingskosten

Kantoorkosten 1.645 0
Ledenadministra e E-Captain 986 986
Abonnementen 628 658
Bankkosten 127 118
Overige kosten 55 63

3.441 1.825

Ondertekening bestuur voor akkoord

Assendel , 22 mei 2019

E.G. Huijgen M.I. Bastmeijer-Nijman 

P.P.H. Debets J.A.M. Bakker 

M. van Gool

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng Veteranenziekte te Assendel
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