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               Genieweg 46

               1566 NM  ASSENDELFT

Referentie: 11775/2019                Haarlem, 6 april 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring 

Hoogachtend,

BWI administraties

H.P.M.Windt

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Veteranenziekte te is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en

verliesrekening 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".

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 Veteranenziekte.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. 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. 
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Stichting Veteranenziekte te Assendelft

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overlopende activa 508 -

508 -

Liquide middelen 13.788 23.041

Totaal activazijde 14.296 23.041

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6 april 2020

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Veteranenziekte te Assendelft

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 14.296 22.753

14.296 22.753

Kortlopende schulden

Overige schulden - 288

- 288

Totaal passivazijde 14.296 23.041

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6 april 2020

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Veteranenziekte te Assendelft

2.2  Staat van Baten en Lasten over 2019

€ € € €

Baten 50.334 48.742

Som der Baten 50.334 48.742

Lotgenotencontact 36.979 25.107

Voorlichting (informatievoorziening & 

belangenbehartiging) 21.490 16.439

Instandhoudingskosten 323 3.441

Som der lasten 58.792 44.987

Resultaat -8.458 3.755

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6 april 2020

2019 2018
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Stichting Veteranenziekte te Assendelft

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Overheidssubsidies

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De activiteiten van Stichting Veteranenziekte, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

Lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

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.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting Veteranenziekte te Assendelft

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende activa

Vooruibetaalde kosten 508 -

Liquide middelen

NL92 INGB 0008 2451 10 3.788 1.019

ING Spaarrekening 8245110 10.000 22.022

13.788 23.041
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Stichting Veteranenziekte te Assendelft

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 22.754 18.998

Uit voorstel resultaatbestemming -8.458 3.755

Stand per 31 december 14.296 22.753

31-12-2019 31-12-2018

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te betalen kosten - 288
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Stichting Veteranenziekte te Assendelft

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Baten

Donateurs/donaties 6.824 5.439

Giften algemene kosten - 4.570

Sponsoring 1.000 733

Subsidie PGO 42.510 38.000

50.334 48.742

Lotgenotencontact

reiskosten 2.181 6.003

locatie en verbijfkosten 18.956 10.624

vrijwilligersvergoeding 2.500 -

communicatiekosten 400 4.100

overige kosten 1.949 862

hosting/werkomgeving/website 2.677 3.518

diversen organisatie kosten congres 2019 41.413 -

deelname inkomsten congres 2019 -33.097 -

36.979 25.107

Voorlichting (informatievoorziening & belangenbehartiging)

reiskosten - 353

vrijwilligersvergoeding 2.607 -

communicatiekosten 8.980 -

Foldermateriaal 3.292 6.602

communicatiekosten-onderzoek 4.338 9.484

Onderzoek W.O. 593 -

vrijwilligersvergoeding 1.680 -

21.490 16.439

Instandhoudingskosten

Kantoorkosten 127 1.645

Bankkosten 179 127

Ledenadministratie E-Captain - 986

Abonnementen 17 628

Overige kosten - 55

323 3.441
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3.1  Bestuurssamenstelling

E.G. Huijgen

M.I. Bastmeijer-Nijman

J.A.M. Bakker

M. van Gool

P.P.H. Debets.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Assendelft dd.

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

J.A.M.Bakker M. van Gool

P.P.H.Debets

Bestuurssamenstelling per 31 december 
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