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Stichting Sleutelclub Kamerik

de heer L.M. van Dam

Nijverheidsweg 8

3471 GZ  KAMERIK

Referentie:                 Kamerik, 26 februari 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik is door ons samengesteld op basis van de

van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en

verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,

het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve

van de jaarrekening en of kredietrapportage. 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.

 - 3 -



  
  

    

  

Hoogachtend,

Fiable Administraties

H.P. van der Vliet

vennoot

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

gaarne bereid.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

- de heer L.M. van Dam, penningmeester

- de heer A. Hoogendoorn, bestuurslid

- de heer M.J.H. Verkleij, bestuurslid

- de heer P. Kastelein, bestuurslid

- de heer M.A. Noordzij, bestuurslid

Het bestuur bestaat uit:

- de heer L.M. van Dam, voorzitter

Blijkens de akte d.d. 11 maart 2011 werd de stichting Stichting Sleutelclub Kamerik per genoemde datum

opgericht. De statuten zijn per 8 oktober 2015 gewijzigd. De stichting heeft per 1 januari 2015 de ANBI

status verkregen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52316505.

- de heer R. Buurman, secretaris
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 2.825 1.444

Liquide middelen 26.634 20.089

Liquiditeitssaldo 29.459 21.533

Af: kortlopende schulden 8.920 3.419

Werkkapitaal 20.539 18.114

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 20.539 18.114

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 20.539 18.114

20.539 18.114

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke

is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018

gestegen met € 2.425.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

1.4  Kengetallen

Weerstandsvermogen

2019 2018

Verhouding eigen vermogen / totale

lasten 0,63 0,66 

Het weerstabdsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering

behorende risico's op te vangen.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen 2.825 1.444

2.825 1.444

Liquide middelen 26.634 20.089

Totaal activazijde 29.459 21.533

Kamerik, 

Stichting Sleutelclub Kamerik

de heer L.M. van Dam, voorzitter de heer R. Buurman, secretaris

de heer L.M. van Dam, penningmeester

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 20.539 18.114

20.539       18.114       

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 8.920 3.419

8.920 3.419

Totaal passivazijde 29.459 21.533

Kamerik, 

Stichting Sleutelclub Kamerik

de heer L.M. van Dam, voorzitter de heer R. Buurman, secretaris

de heer L.M. van Dam, penningmeester

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 Begroting

 2019

2018

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 4.140 8.000 6.397

Subsidiebaten 17.500 17.500 20.000

Sponsorbijdragen 6.863 4.650 2.032

Giften en baten uit fondsenwerving 2.233 750 -

Overige baten 4.355 3.250 3.165

Baten 35.091 34.150 31.594

Bruto exploitatieresultaat 35.091 34.150 31.594

Huisvestingskosten 28.112 24.831 24.238

Exploitatie- en machinekosten 2.788 4.500 1.610

Kantoorkosten 1.174 1.225 1.085

Overige lasten 278 300 665

Beheerslasten 32.352 30.856 27.598

Exploitatieresultaat 2.739 3.294 3.996

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten -318 -350 -272

Som der financiële baten en lasten -314 -350 -272

Resultaat 2.425 2.944 3.724

Resultaat 2.425 2.944 3.724

Bestemming resultaat:

Overige reserve 2.425 - 3.724

2.425 - 3.724

Kamerik, 

Stichting Sleutelclub Kamerik

de heer L.M. van Dam, voorzitter de heer R. Buurman, secretaris

de heer L.M. van Dam, penningmeester
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.739

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -1.381

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 5.501

4.120

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.859

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4

Rentelasten en soortgelijke kosten -318

-314

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.545

Mutatie geldmiddelen 6.545

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 20.089

Mutatie geldmiddelen 6.545

Stand per 31 december 26.634

2019

 - 12 -



  
  

    

  

Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Organisatie

Doel

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

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.

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.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van

korter dan 1 jaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld

in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen

en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor

de Jaarverslaggeving van toepassing.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Stichting Sleutelclub Kamerik, statutair gevestigd te Kamerik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 52316505.

De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor en door jongeren in de leeftijd van tien tot

drieëntwintig jaar met een sociale context die bestaat uit verwaarlozing door ouders, emotionele en/of

rationele (familie)problemen, financiële problemen, gedragsproblemen door pesten en autisme en/of

kinderen met een beperking. De activiteiten moeten leiden tot een gezonde ontplooiing van de jongere.

Het doel van Stichting Sleutelclub Kamerik, statutair gevestigd te Kamerik, bestaan uit:

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'.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vorderingen

Overige vorderingen

Oranjefonds - 630

Huur 325 780

Gemeente Woerden 2.500 -

Overige vorderingen - 34

2.825 1.444

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant NL30RABO0149634528 2.710 4.173

Rabobank rekening-courant NL48RABO0170418588 1.692 2.155

Rabobank BedrijfsSpaarrekening NL66RABO3314170416 21.593 13.591

Kassen 639 170

26.634 20.089
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 18.114 14.390

Bestemming resultaat boekjaar 2.425 3.724

Stand per 31 december 20.539 18.114

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende passiva

Bankkosten 20 19

Vooruitontvangen bedragen 8.900 3.400

8.920 3.419

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Subsidierechten

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Bij de Gemeente Woerden wordt jaarlijks een subsidie aangevraagd en voor 2020 is een subsidie

toegekend van € 15.000 in het kader van het Wmo beleidsplan.

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Nijverheidweg 8 te

Kamerik. De huurverplichting bedraagt € 18.379,92 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 1 januari

2020 met geen opzegtermijn voor de huurder. In 2020 zal het pand op de Nijverheidsweg 15 in gebruik

genomen worden. De huurverplichting is € 19.737,60 per jaar.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 2.425.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 Begroting 

2019

2018

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Verkopen 4.140 8.000 6.397

Subsidiebaten

Subsidiebaten 17.500 17.500 20.000

Sponsorbijdragen

Vrienden 2.053 4.650 1.757

Sponsoring 4.810 - 275

6.863 4.650 2.032

Giften en baten uit fondsenwerving

Oranjefonds 2.233 750 -

Overige baten

Huur Alblas 4.355 3.250 2.990

Overige huur - - 175

4.355 3.250 3.165

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 19.137 18.384 18.436

Verbouwing / inrichting nummer 15 3.616 - -

Onderhoud onroerend goed 35 350 449

Gas, water en electra 4.131 5.436 4.547

Vaste lasten onroerend goed 1.193 661 806

28.112 24.831 24.238

Activiteitskosten

Kleine aanschaffingen inventaris en gereedschappen 216 400 408

Onderhoud inventaris werkplaats 43 200 279

Verbruiksmaterialen 113 200 466

Kantinekosten 383 500 457

Projectkosten 2.033 3.200 -

2.788 4.500 1.610
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 Begroting 

2019

2018

€ € €

Organisatiekosten

Kantoorbenodigdheden 10 - 31

Drukwerk - 100 -

Telecommunicatie 393 393 383

Contributies en abonnementen - 50 49

Verzekeringen 382 382 382

Algemene kosten 389 300 240

1.174 1.225 1.085

Overige lasten

Promotiekosten 148 200 303

Relatiegeschenken/representatiekosten 130 100 246

Overige adviseurs - - 116

278 300 665

Financiële baten en lasten

Rentebaten

Rentebate BedrijfsSpaarrekening 4 - -

Rentelasten

Bankkosten 318 350 272
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