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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



B E L A S T I N G A D V I S E U R S

A C C O U N T A N T S  E N

S P R A N G E R S

V A N  D E N

E N D E

Bezoekadres: Prinses Margrietplantsoen 81a, 2595 BR Den Haag   Postadres: Postbus 11562, 2502 AN Den Haag   Tel.: 070 – 346 94 42   www.svde.nl

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de kamer van koophandel op 10 oktober 2013.

Aan het bestuur en de directie van

Stichting Boudewijn Struijk Foundation

Esperantostraat 160

2518 LH  DEN HAAG

Den Haag, 10 november 2018 N. Surer

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

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. 

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.

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 Boudewijn Struijk Foundation.

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.

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

De jaarrekening van Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag is door ons samengesteld op basis

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-

en verliesrekening over 2017 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".
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Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

1.2  Algemeen

Oprichting

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 2 december 2014 werd de stichting Stichting Boudewijn Struijk Foundation per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62027719.

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

steeds gaarne bereid.   

Hoogachtend,

R.W. van der Geest AA/RB

Blijkens de akte d.d. 2 december 2014 werd de stichting Stichting Boudewijn Struijk Foundation per

genoemde datum opgericht.

De doelstelling van Stichting Boudewijn Struijk Foundation 'vrienden van de Stichting BBD' wordt in artikel

3 van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel het werven van donaties, giften en overige bijdragen die ten goede komen aan de

dienstverlening, innovatieve activiteiten en/of de ontwikkeling en ontplooiing van de vrijwillige medewerkers

van de Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal. De stichting tracht dit doel te bereiken door

uitsluitend wettige middelen zoals:

- het organiseren en uitvoeren van financiële wervingsactiviteiten;

- het ontwikkelen van diensten en activiteiten;

- het beheren van verkregen financiële middelen;

- het beschikbaar stellen en verstrekken van financiële middelen aan de Stichting

Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal;

- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de

stichting nuttig kan zijn.

Per 31 december 2017 bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende leden:

Voorzitter:                      B.M. van der Plas

Penningmeester:              L.M.W. Fleuren

Secretaris:                       L. Bode
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2.  JAARREKENING



Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 29.606 18.227

Totaal activazijde 29.606 18.227

PASSIVA

Stichtingskapitaal

Vrij besteedbaar vermogen 7.106 2.221

Bestemmingsreserve 10.000 -

17.106         2.221           

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 12.500 16.006

Totaal passivazijde 29.606 18.227

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ €

Bijdragen 27.630 19.768

Projectlasten 11.500 15.006

Bruto exploitatieresultaat 16.130 4.762

Overige bedrijfskosten 1.090 1.983

Beheerslasten 1.090 1.983

Exploitatieresultaat 15.040 2.779

Rentelasten -155 -193

Som der financiële baten en lasten -155 -193

Resultaat 14.885 2.586

Bestemming resultaat:

Vrij besteedbaar vermogen 4.885 2.586

Bestemmingsreserve 10.000 -
14.885 2.586
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Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het werven van donaties, giften en overige bijdragen die ten goede

komen aan de dienstverlening, innovatieve activiteiten en/of de ontwikkeling en ontplooiing van de

vrijwillige medewerkers.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en

kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen

zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de

stichting is opgericht.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde.

Stichting Boudewijn Struijk Foundation, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 62027719.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Baten

Activiteitenlasten

De baten bestaan uit ontvangen bijdragen en donaties.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
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Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Liquide middelen

Rabobank 29.606 18.227
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Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSKAPITAAL

2017 2016

€ €

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2.221 -365

Bestemming resultaat boekjaar 4.885 2.586

Stand per 31 december 7.106 2.221

Bestemmingsreserves
2017 2016

€ €

Bestemmingsreserve 

Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 10.000 -

Stand per 31 december 10.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overlopende passiva
Accountants- en advieskosten 1.000 1.000

Nog te betalen bijdrage Stichting BBD 11.500 15.006
12.500 16.006

De beperkte doelstelling heeft betrekking op bijzondere activiteiten.

Vanuit de resultaatbestemming is een bedrag van € 4.885 toegevoegd aan het besteedbaar vermogen. 
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Stichting Boudewijn Struijk Foundation te Den Haag

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Bijdragen
Donaties particulieren 12.678 12.665

Donaties fondsen 11.000 3.288

Ontvangen mailingsbijdragen 3.947 3.505

Ontvangsten activiteiten 5 310
27.630 19.768

Projectlasten

Bijdrage Stichting Boodschappendienst Transvaal 11.500 15.006

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten 161 -

Algemene kosten 929 1.983
1.090 1.983

Kantoorkosten

Drukwerk 161 -

Algemene kosten

Accountantskosten 929 1.983

Financiële baten en lasten

Rentelasten 

Bankkosten en provisie 155 193

Den Haag, 10 november 2018

Stichting Boudewijn Struijk Foundation

B.M. van der Plas L. Bode

L.M.W. Fleuren
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