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Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Zevenwouden te Siebengewald is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor microen kleine rechtspersonen en specifiek "C2 Kleine fondsenwervende organisaties". 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 Zevenwouden. 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 er dan ook van 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.

KvK: 8198829

BTW: NL 820 862 034

Becon: 580.594

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

Nijmegen, 27 juni 2019
Q accountants en belastingadviseurs B.V.
namens deze

A. van der Burgh RA
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Behorende bij rapport d.d. 27 juni 2019
Stichting Zevenwouden te Siebengewald
BESTUURSVERSLAG OVER 2018
De doelstelling, missie en visie
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel de vergroting van de leefbaarheid en het genot van het dorp
Siebengewald en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft als doel de mensen uit Siebengewald een steuntje in de rug te geven waar dat
vanuit hun zelf net even niet mogelijk is. Ontstaan door pech of andere problemen, voor
tijdelijke hulp of incidenteel. Door zoveel mogelijk naar buiten te treden, mensen over de
stichting te informeren en het bezoeken van bijeenkomsten met een gelijk gezind doel proberen
wij onze doelgroep te bereiken.
De belangrijkste risico's en onzekerheden
Deze zien wij voornamelijk in het, hoe te bereiken van onze doelgroep. Vaak heerst er schaamte
en via instanties is er door de wet op de privacy geen gemakkelijke weg naar hen toe te vinden.
Daarnaast proberen we het kapitaal dusdanig weg te zetten dat we er geen onnodig risico mee
willen lopen.
De doelrealisatie
Het jaar 2018 heeft voornamelijk in het doel gestaan van de oprichting en structuur opzet van
de stichting. Een enkele aanvraag heeft ons bereikt, waarvan er 1 concreet is, de 2e in
behandeling en zijn wij als stichting in afwachting van informatie, het 3e en tevens laatste
project van 2018 zal in 2019 worden uitgevoerd. Alle 3 de projecten zijn door het bestuur aan
hand van ons beleidsplan geselecteerd. Regelmatig is er contact met de belanghebbende en
over de voortgang van het project. Evaluatie heeft nog niet plaats gevonden omdat geen enkel
project reeds afgesloten is.
In 2019 willen we starten met verbreding van de stichting door middel van ambassadeurs
waardoor ons eigen netwerk word vergroot en tevens er weer meer communicatie op gang zal
komen via diverse andere kanalen.
Informatie over het financieel beleid
De stichting is na oprichting voorzien van gestort kapitaal door begunstigers, dit is ook de vorm
zoals door de stichting wenselijk en er hebben in het jaar 2018 geen andere inkomsten zich voor
gedaan. Overige kosten, als besteed aan de doelstelling, zijn uiteraard in het 1e jaar aan de
hoge kant door oprichting etc., helaas is wel te noemen dat het te besteden voorgenomen
bedrag voor de doelstelling niet geheel kon worden besteed door het uitblijven van meerdere
aanvragen.
Governance
De organisatie bestaat sinds de oprichting uit 4 personen en heeft zich in 2018 niet gewijzigd.
Te weten: Voorzitter Oscar Huizinga, Penningmeester Willy Jans, Secretaris Piet Roelofs en
bestuurslid Elly Jans. Alle leden worden niet betaald voor hun diensten aan en voor de stichting.
Communicatie met belanghebbenden
We kunnen in 2018 terug kijken op een jaar met veel aandacht, door de oprichting is de
regionale pers behoorlijk voor ons in de pen gekropen. Maasduinen centraal, Via Bergen,
facebook en dagblad de Limburger hebben ons uitvoerig uitgelicht.
We moeten ons natuurlijk realiseren dat de stichting enkel actief is binnen Siebengewald en
daarmee de reactie op pers actie niet enorm is. Onze facebook pagina telt inmiddels over 100
likes en berichten welke gepost worden, worden goed gelezen en ook gedeeld.
Daarnaast is er ook actief contact met de ambtenaars van de gemeente Bergen (L.) op het
sociaal domein.
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Verwachte gang van zaken
Voor 2019 zijn wij zeer benieuwd, zet de interesse aan de stichting zich voort, krijgen we
voldoende nieuwe aanvragen en gaat het ons lukken de lopende projecten in 2019 tot een goed
einde te brengen?
Wij denken van wel, echter zijn we ons ook bewust dat de stichting zoals die er nu staat moet
worden uitgebreid door meer personen actief bij de uitwerking te betrekken. Het vermoeden
bestaat dat het beoogde budget voor 2019, € 50.000,- wederom niet gehaald zal worden. De
focus ligt ook niet op het uitgeven, maar op mensen ondersteunen en daar zijn we van overtuigd
dat 2019 daarin succesvol zal worden.
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Behorende bij rapport d.d. 27 juni 2019
Stichting Zevenwouden te Siebengewald
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

995.958
995.958

PASSIVA
Reserves en fondsen

(2)

Overige reserves

194.944

Langlopende schulden

(3)

800.000

Kortlopende schulden

(4)

1.014
995.958
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018
€
Baten
Baten van particulieren

(5)

202.500

(6)

4.706

Overige lasten

(7)

2.780

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(8)

195.014
-70

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten van beheer en administratie

Saldo

194.944

Resultaatbestemming
Overige reserves

194.944
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Zevenwouden (geregistreerd onder KvK-nummer 72092688),
statutair gevestigd te Siebengewald bestaan uit de vergroting van de leefbaarheid en het genot
van het dorp Siebengewald en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Stichting Zevenwouden is opgericht op 6 juli 2018. Vanwege deze reden ontbreken
vergelijkende cijfers. Tevens is voor het eerste jaar geen begroting opgemaakt, waardoor deze
eveneens niet is opgenomen.

Vestigingsadres
Stichting Zevenwouden is feitelijk gevestigd op Bessembiender 9 te Siebengewald.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen en specifiek "C2 Kleine fondsenwervende organisaties".
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.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting Zevenwouden zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.

-9-

Behorende bij rapport d.d. 27 juni 2019
Stichting Zevenwouden te Siebengewald

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.

Lasten algemeen
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

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 renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018
€
1. Liquide middelen
Rabobank

995.958

PASSIVA
2. Eigen vermogen
2018
€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

194.944

Stand per 31 december

194.944
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31-12-2018
€
3. Langlopende schulden
Lening o/g

800.000
2018
€

Lening o/g
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing

1.000.000
-200.000

Langlopend deel per 31 december

800.000

Deze lening ad € 1.000.000 is verstrekt op 10 oktober 2018. De looptijd bedraagt vijf jaar.
Aflossingen zijn niet verplicht, doch te allen tijde toegestaan. Er is geen rente overeengekomen
en er zijn geen zekerheden verstrekt.
Schuldeiser heeft door middel van een lijfrenteschenkingsakte te kennen gegeven vijf jaarlijkse
termijnen van € 200.000 te schenken aan Stichting Zevenwouden. De schenking vindt plaats
door middel van kwijtschelding van genoemd bedrag op de lening. De verplichting tot betaling
van de termijnen eindigt zodra de schenker overlijdt. De schenking wordt voorts gedaan onder
de ontbindende voorwaarde dat Stichting Zevenwouden op enig moment gedurende de looptijd
van de lijfrente niet (meer) wordt aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
31-12-2018
€
4. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

1.014

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten

1.000
14
1.014
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie
2018
€

5. Baten van particulieren
Donaties en giften

202.500

6. Besteed aan doelstellingen
Donaties en giften

4.706

7. Overige lasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

335
2.445
2.780

Kantoorlasten
Drukwerk

335

Algemene lasten
Accountantslasten
Notarislasten
Kamer van Koophandel

1.605
790
50
2.445

8. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

-70

Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankkosten

-70

Ondertekening bestuur voor akkoord

Siebengewald, 27 juni 2019

O.M.M. Huizinga

W.A. Jans

P.W.F. Roelofs

E.B.C. Jans - Custers
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