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Sliedrecht, 26 maart 2020

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken 2019 van Stichting Vrienden van Het Spectrum.
Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Vrienden van Het Spectrum 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 de periode 1 januari tot en met 31 december 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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
Het Spectrum.
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.
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2 Algemeen
De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam ingeschreven onder nummer 73630039.
1.

De stichting heeft ten doel:
a.

2.
3.
4.

het ondersteunen, al dan niet in materiële zin, van de activiteiten ontplooid door- en ten behoeve van- de navolgende locaties:

Zorgcentrum Vreedonk (intramuraal);

Extramurale Woon(zorg)centra;

De Prinsemarij;

Het Stadswiel;

Het Sterrenwiel;

Het Waterwiel;

Het Polderwiel;

Sta-Pal;

Ontmoetingscentrum Het Theehuis.
Alle genoemde locaties zijn onderdeel van de Stichting Het Spectrum, gevestigd in de gemeente Dordrecht
b. het bevorderen en faciliteren van contacten tussen de cliënten en de medewerkers van de
voornoemde locaties van Het Spectrum;
c. het ondersteunen van de activiteiten van medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van de
cliënten van de voornoemde locaties van Het Spectrum;
d. het verlenen van steun aan en het stimuleren van een optimaal woon- en leefklimaat voor de
cliënten van de voornoemde locaties van Het Spectrum;
e. bij te dragen aan het realiseren van voorzieningen, in de ruimste zin van het woord, voor clienten, die niet uit de normale middelen van Het Spectrum bekostigd kunnen worden;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken
van organen van de stichting.
Met betrekking tot handelingen aangaande de locatie Zorgcentrum Vreedonk laat de stichting zich
leiden door een Christelijke levensovertuiging.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wij menen met de hierboven verstrekte toelichtingen te kunnen volstaan. Indien u echter nog nadere toelichtingen mocht wensen, zijn wij uiteraard gaarne bereid u deze te verstrekken.

Hoogachtend,
Hak + Baak
Accountants met een PLUS B.V.

C. Ippel AA
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Balans per 31 december

ACTIVA

31-12-2019
€

Vorderingen

3.902

Liquide middelen

247.413

Totaal activa

251.315

PASSIVA

31-12-2019
€

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

247.065
4.250
251.315
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Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
BATEN
Renten
Giften en bijdragen
Bijdrage 2019 Vreeborgh

€

7
1.375
20.000

Totaal baten
LASTEN
Accountantskosten
Administratiekosten
Uitgaven t.b.v. bewoners Vreedonk
Uitgaven t.b.v. bewoners Het Sterrenwiel
Uitgaven t.b.v. bewoners Het Polderwiel
Uitgaven t.b.v. bewoners Het Waterwiel
Uitgaven t.b.v. bewoners De Prinsenmarij
Uitgaven t.b.v. bewoners Het Theehuis
Verzekeringen
Bankkosten
Representatiekosten
Algemene kosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

21.382

600
177
4.103
1.651
338
338
596
216
245
105
616
50
9.035
12.347
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en zoveel mogelijk
volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De
jaarrekening is opgesteld in Euro's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Toelichting op de balans
2019
€
ACTIVA
Vorderingen
Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde verzekeringen
Onderhanden projecten

7
245
3.650
3.902

Liquide middelen
ABN AMRO Bank Betaalrekening
ABN AMRO Bank Spaarrekening
ASN Sparen Zakelijk

32.413
115.000
100.000
247.413

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Algemene reserve Stichting Vrienden van Vreedonk
Algemene reserve Stichting Vrienden van Thureborgh
Resultaat boekjaar

187.717
23.780
23.221
12.347
247.065

Specificatie algemene reserve
Deelname Stichting Vrienden van Vreedonk
Deelname Stichting Vrienden van Thureborgh
Deelname Stichting Vrienden van de Wielborgh

62.573
62.572
62.572
187.717

Kortlopende schulden
Accountantskosten
Projectverplichtingen

600
3.650
4.250
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2019
€
Uitgaven t.b.v. bewoners Vreedonk
Pokoloko Events, NL Doet dag
Het Spectrum, uitje Avifauna
AAO, Apple Ipad pro
Cadeaubonnen kerst
Van der Sterre banketbakkerij, kerstkransen

200
1.250
1.338
1.095
220
4.103

Uitgaven t.b.v. bewoners Het Sterrenwiel
Het Spectrum, asperge diner
Het Spectrum, bewegingslessen
Het Spectrum, aanschaf tuinmeubilair

150
338
1.163
1.651

Uitgaven t.b.v. bewoners Het Polderwiel
Het Spectrum, bewegingslessen

338
338

Uitgaven t.b.v. bewoners Het Waterwiel
Het Spectrum, bewegingslessen

338
338

Uitgaven t.b.v. bewoners De Prinsenmarij
Het Spectrum, bewegingslessen
Van der Sterre banketbakkerij, kerstkransen

337
259
596

Uitgaven t.b.v. bewoners Het Waterwiel
Het Spectrum, rondrit treintje

216
216
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