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ACCOUNTANTSRAPPORTAGE



Aan de directie van
Stichting Vrienden van het Geluksmoment
Broek 14
5738 PA  Mariahout

Referentie: 33319 Gemert, 28 januari 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018/2019 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Geluksmoment te Mariahout is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2019, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2018/2019 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 Vrienden van het Geluksmoment. 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.



Gemert, 28 januari 2020

HLB Van Daal Adviseurs en Accountants B.V.

M.J.G.M. Keijzers
Registeraccountant
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2 ALGEMEEN

2.1 Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting was in het onderhavige boekjaar als volgt samengesteld:

- de heer Bettinger (voorzitter)
- mevrouw van de Ven-Wegereef (secretaris)
- de heer van den Oetelaar (penningmeester)
- de heer ten Hove (bestuurslid)
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2018/2019

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

Stichting Vrienden van het Geluksmoment
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2018/2019

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2018/2019



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

6 juni 2018

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 2.537 -

2.537 -

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Algemene reserve 2.537 -

2.537 -
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018/2019

Realisatie
2018/2019

€

Budget
2018/2019

€

Baten

Baten van particulieren en bedrijven 4.110 -

Som van de geworven baten 4.110 -

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 1.359 -

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving 50 -

Saldo voor financiële baten en lasten 2.701 -
Rentelasten en soortgelijke lasten -164 -

Saldo 2.537 -

Resultaatbestemming

Algemene reserve 2.537 -
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2018/2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018/2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 2.701
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.701

Betaalde interest -164

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.537

2.537

Samenstelling geldmiddelen

2018/2019

€ €

Mutatie liquide middelen 2.537

Liquide middelen per 31 december 2.537
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrienden van het Geluksmoment (geregistreerd onder KvK-nummer
71868305), statutair gevestigd te Mariahout bestaan uit het faciliteren van geluksmomenten en het
bevorderen van betere bejegening en integratie van mensen met dementie in de samenleving.

Vestigingsadres

Stichting Vrienden van het Geluksmoment (geregistreerd onder KvK-nummer 71868305) is feitelijk
gevestigd op Broek 14 te Mariahout.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

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.
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Mariahout, 28 januari 2020

G. Bettinger F. van de Ven-Wegereef

A. van den Oetelaar J. ten Hove



OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.
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