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J.G. Sandbrinkstraat 2A
Postbus 613

3900 AP Veenendaal
T 0318 - 56 94 56

E info@hzw.nl

www.hzw.nl

hzw is een organisatie van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten en fiscaal juristen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor  

de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

Veenendaal, 30 maart 2020

Aan het bestuur
Stichting VeenendaalFonds  
Zuivelstraat 20  
3903 AE  Veenendaal

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen
de balans met tellingen van € 93.476 en de winst- en verliesrekening sluitende met een
resultaat van negatief € 14.265, samengesteld.

2                 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2019 en de staat van baten 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 in Nederland algemeen aanvaarde
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. 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 Stichting VeenendaalFonds.
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 voorschriften 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 objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3                 ALGEMEEN

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

- T. Methorst, voorzitter/secretaris
- N. Roks, penningmeester
- H. Andeweg

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

HZW accountants &  belastingadviseurs

drs. G.W.J. Burink RA 
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1                 Balans  per  31 december 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen  (1) 93.476 107.753

 93.476 107.753

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

_____________________________________________________________________________
 



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (2)

Algemene reserve 90.826 105.091

KORTLOPENDE SCHULDEN  (3)

Crediteuren 151 164
Overlopende passiva 2.499 2.498

2.650 2.662

 93.476 107.753

_____________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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2                 Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (4) 9.000 5.575

Kosten

Huisvestingslasten  (5) 1.815 1.815
Kantoorlasten  (6) 1.043 1.443
Verkooplasten  (7) 1.282 754
Algemene lasten  (8) 998 1.352

5.138 5.364

Saldo voor financiële baten en lasten -14.138 -10.939
Rentelasten en soortgelijke lasten  (9) -127 -116

Saldo -14.265 -11.055

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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3                 Grondslagen  voor waardering en resultaatbepaling

 ALGEMEEN

VESTIGINGSADRES

Stichting VeenendaalFonds (geregistreerd onder KvK-nummer 65639553) is feitelijk
gevestigd op Zuivelstraat 20 te Veenendaal.

VRIJSTELLING VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving. De finaciële gegevens van Stichting VeenendaalFonds zijn
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting VeenendaalFonds.

 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. De waardering van activa
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en
vervolgens worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.

LASTEN ALGEMEEN

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het
kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

BESTEDINGEN DOELSTELLINGEN

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden
voldaan.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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4                 Toelichting op de  balans per  31 december 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 93.432 107.722
Kas 44 31

93.476 107.753

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

2. Reserves en fondsen

Algemene reserve 90.826 105.091

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 105.091 116.146
Resultaatbestemming -14.265 -11.055

Stand per 31 december 90.826 105.091

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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3. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 999 998
Toegekende maar nog niet uitbetaalde bijdragen 1.500 1.500

2.499 2.498

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
4. Besteed aan de doelstellingen

Toekenningen 2018 - 5.575
Toekenningen aanvragen 2019 9.000 -

9.000 5.575

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam (2018: -).

Overige bedrijfslasten

5. Huisvestingslasten

Huur 1.815 1.815

6. Kantoorlasten

Automatiseringslasten 841 844
Contributies en abonnementen 35 35
Vrijwilligerskosten 36 500
Overige kantoorlasten 131 64

1.043 1.443

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
7. Verkooplasten

Representatielasten 771 529
Reis- en verblijflasten 311 225
Overige verkooplasten 200 -

1.282 754

8. Algemene lasten

Accountantslasten 998 1.352

Financiële baten en lasten

9. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -127 -116

Ondertekening van de jaarrekening

Veenendaal,  30 maart 2020

  
T. Methorst N. Roks

 
 
H. Andeweg 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting VeenendaalFonds te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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