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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Villa Joep

trecht,
Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar
2016 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in
de bij deze rapportage opgenomen jaarstukken.
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Ontwikkeling resultaat
2016

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
O erige bedrijfskosten
Overige personeelsgerelateerde kosten
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Financiële baten en lasten
R
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N.v.t.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
BDO Accountants
namens deze,

A.M. Janssen AA MFSME
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Aan het bestuur van Stichting Vrienden van Villa Joep

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Villa Joep is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de
over 2016 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 de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Villa Joep.
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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Utrecht, 26 juli 2017
BDO Accountants
namens deze,

A.M. Janssen AA MFSME

VERSLAG

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Jaar erslag
as het eerste deel boekjaar an de Stichting Vrienden an Villa Joep De Stichting
Vrienden an Villa Joep is in
opgericht om Stichting Villa Joep te ondersteunen
Stichting Villa Joep hield en houdt op een af onderlijke rekening de ogenaamde
riendenrekening fondsen aan die bestemd ijn om de bureaukosten te dekken De
fondsen op die rekening ijn afkomstig an donoren die specifiek hebben gedoneerd met
het doel de bureaukosten an Villa Joep te dekken Die bureaukosten orden dus niet
betaald uit de reguliere donaties aan Villa Joep Het motto an Villa Joep
naar
onder oek brengt mee dat e een strikte scheiding aanbrengen tussen de reguliere
donaties
naar onder oek en de donaties die specifiek met het oog op de
bureaukosten ijn gedaan
Tot
toen Villa Joep uitsluitend erkte met rij illigers aren de bureaukosten
eer beperkt Begin
ontstond de mogelijkheid om E elien Huising als betaalde
kracht oor drie dagen per eek in loondienst te nemen Dat ou oor ienbaar leiden tot
een toename an de bureaukosten Om die reden heeft het bestuur an Villa Joep
besloten om de Stichting Vrienden an Villa Joep op te richten E elien Huising is bij de
Stichting Vrienden an Villa Joep in dienst getreden Zij ordt door Stichting Vrienden
an Villa Joep om niet ter beschikking gesteld an Villa Joep E elien ondersteunt het
bestuur onderhoudt contacten met de families an kinderen met neuroblastoom en is
meer in het algemeen een erbindende factor tussen de rij illigers aarop het
succes an Villa Joep al meer dan tien jaar is gebou d
Het is de bedoeling dat Stichting Vrienden an Villa Joep in haar eigen funding oor iet
en daartoe elfstandig op oek gaat naar donoren De scheiding tussen donaties aan Villa
Joep
naar onder oek en donaties aan Stichting Vrienden an Villa Joep
bureaukosten en met name het salaris an E elien Huising is daardoor er ekerd
In
ont ing Stichting Vrienden an Villa Joep een lening an Villa Joep om het eerste
jaar te o erbruggen
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JAARREKENING 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2016

STICHTING VRIENDEN VAN VILLA JOEP TE

ALGEMEEN
Oprichting
De stichting Vrienden van Villa Joep is opgericht op 14 september 2016. De stichting is statutair gevestigd te
Bussum. Doel van de Stichting is het ondersteunen van Stichting Villa Joep, statutair gevestigd te
Voorschoten, onder meer door financiële ondersteuning en ondersteuning in natura en het beschikbaar
stellen van de diensten van haar medewerkers en voorts al hetgeen bevorderlijk kan zijn voor het bereiken
van deze doelstellingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.
JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Alge ee
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en
met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit impliceert dat voor dit jaarrapport de in
Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine
organisaties zonder winststreven is toegepast.
Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
G

d lage
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a i a

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.
G

d lage
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Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.
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STICHTING VRIENDEN VAN VILLA JOEP TE

BALANS PER DECEMBER
(na voorstel winstbestemming)

A c

i

a
31 december 2016

(in euro’s)
Vl

e de ac i a

Liquide middelen

41.955

T aal ac i a

41.955

P a

i

a

Eige e
ge
Overige reserves

(9.818)

K l e de ch lde
Lening Stichting Villa Joep
Loonheffing
Netto loon
Reservering vakantiegeld
Rente lening Stichting Villa Joep

50.000
909
50
564
250
51.773

T aal a i a

41.955
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STICHTING VRIENDEN VAN VILLA JOEP TE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

2016
(in euro’s)
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Vakantietoeslag
Onkostenvergoedingen
Kilometervergoeding

7.050
1.307
564
360
287

Bedrijfsresultaat

(9.568)

Rente lening Stichting Villa Joep

(250)

Re l aa

(9.818)
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STICHTING VRIENDEN VAN VILLA JOEP TE

TOELICHTING OP DE BALANS PER

DECEMBER

ACTIVA
Vl

e de ac i a

31-12-2016
(in euro’s)
Li

ide

iddele

41.955

Rabobank, rekening-courant
,
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