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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT
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Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,

ZMS B.V.

w.g.

M. Smaal AA

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 algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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.

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 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. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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 De Hoeksche Waardse Uitdaging.

De jaarrekening van Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te gemeente Hoeksche Waard is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

opgenomen.
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 19 december 2019 werd de stichting Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76698688.

De doelstelling van Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

Het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken

ondernemen stimuleert en organiseert.

Het bestuur wordt gevoerd door:

- J.T.M. van Deursen

- J.M. Rottier

- C.A.M. van Huët-Laan

- P.J.A. Verhage- Haro Alfaro
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2.  JAARREKENING



Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]

Overige vorderingen 5.300 1.550

5.300 1.550

Liquide middelen [2] 3.867 84

Totaal activazijde 9.167 1.634

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 april 2022

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen
Overige reserves 4.142 -1.369

4.142         1.369-         

Kortlopende schulden [3]

Crediteuren - 3.003

Overige schulden 5.025 -

5.025 3.003

Totaal passivazijde 9.167 1.634

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 april 2022
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Baten uit eigen fondsverwerving [4] 5.721 5.180 3.050

Subsidies [5] 49.725 37.500 56.475

Baten 55.446 42.680 59.525

Som der Baten 55.446 42.680 59.525

Beheervergoeding [6] 48.767 40.838 58.256

Kantoorkosten [7] 904 1.005 2.413

Algemene kosten [8] 60 837 50

Beheerslasten 49.731 42.680 60.719

Exploitatieresultaat 5.715 - -1.194

Rentelasten en soortgelijke kosten [9] -204 - -175

Som der financiële baten en lasten -204 - -175

Resultaat 5.511 - -1.369

Resultaat 5.511 - -1.369

Bestemming resultaat:

Overige reserves 5.511 - -1.369

5.511 - -1.369

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 april 2022
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Valuta

Functionele valuta

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'.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging, statutair gevestigd te gemeente Hoeksche

Waard, bestaan voornamelijk uit:

Het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken

ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- in de gemeente Hoesche Waard structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen

bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor het leefklimaat

wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied, met name voro mensen in een kwetsbatre

postitie;                                                                                                                                                              

- daarbij het bedrijfsleven uit te dagen om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het gebied van

menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de

leefbaarheid kunnen ondersteunen                                                                                                        

- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Huibert van der Hoekpln 9 te Mijnsheerenland.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

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

hebben.

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

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

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.

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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

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.
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen

Subsidie Oranjefonds 2019-2020 2.050 1.550

Subsidie Oranjefonds Corona overbruggingsbijdrage 2.000 -

Subsidie Oranjefonds 2021 1.250 -

5.300 1.550

Liquide middelen  [2]

Rabobank 3.867 84
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

2021 2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari -1.369

Bestemming resultaat boekjaar 5.511 -1.369

Stand per 31 december 4.142 -1.369

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN  [3]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Crediteuren

Crediteuren - 3.003

Overige schulden

Nog te betalen kosten 5.025 -

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Baten uit eigen fondsverwerving  [4]

RAD Hoeksche Waard 1.500 1.500 1.500

BMW Breeman 500 500 1.000

Zuid West Banden 500 500 500

Clubsupport Rabobank 71 - 50

De Neef Advocaten 500 - -

ABN Amro Bank 500 - -

De Jong Machines 500 - -

Pameijer Werkt 500 500 -

Jimmy Products 500 - -

Mako Cleaning Service Nederland 500 - -

Hoeksche Waardse Kantoor Service 150 - -

Schotgroep - 1.500 -

Nieuwe founders - 680 -

5.721 5.180 3.050

Subsidies [5]  [5]

Subsidie Gemeente Hoeksche Waard 15.000 15.000 30.000

Subsidie Gemeente Hoeksche Waard Beursvloer 12.225 - 10.975

Subsidie Oranjefonds 22.500 22.500 15.500

49.725 37.500 56.475

Beheervergoeding  [6]

Managementvergoeding directie 48.767 40.838 58.256

Kantoorkosten  [7]

Contributies en abonnementen 605 605 1.815

Overige kantoorkosten 299 400 598

904 1.005 2.413

Algemene kosten  [8]

Overige algemene kosten 60 837 50

Gedurende het boekjaar heeft de Stichting baten in natura ontvangen voor een maatschappelijke waarde

van € 180.704 (2020: € 33.050). Waarmee uitgaven voor kosten om niet zijn verrekend.
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Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging te Mijnsheerenland

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Rentelasten en soortgelijke kosten  [9]

Bankkosten 204 - 175

Mijnsheerenland, 28 april 2022

Stichting De Hoeksche Waardse Uitdaging

J.T.M. van Deursen C.A.M. van Huët-Laan

(voorzitter) (sectrataris)

J.M. Rottier P.J.A. Verhage- Haro Alfaro

(penningmeester)
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