
Financieel verslag 2019
van

Stichting Vrienden van Buitenzorg
te

Veenendaal



INHOUDSOPGAVE
Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1                Opdracht 3
2                Samenstellingsverklaring van de accountant 3

1                BESTUURSVERSLAG OVER 2019 5

JAARREKENING

1                Balans per 31 december 2019 11
2                Winst- en verliesrekening over 2019 12
3                Kasstroomoverzicht 2019 13
4                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 14
5                Toelichting op de balans per 31 december 2019 16
6                Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2019 19
7                Verdeling van de lasten naar bestemming 21

OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole 23



J.G. Sandbrinkstraat 2A
Postbus 613

3900 AP Veenendaal
T 0318 - 56 94 56

E info@hzw.nl

www.hzw.nl

hzw is een organisatie van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten en fiscaal juristen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor  

de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

Veenendaal, 20 mei 2020

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Buitenzorg  
Ritmeesterlaan 3  
3903 XG  Veenendaal

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen
de balans met tellingen van € 13.754 en de winst- en verliesrekening sluitende met een
resultaat van negatief € 87.266, samengesteld.

2                 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2019, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over
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 in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van
Buitenzorg. 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 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.

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

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

HZW accountants &  belastingadviseurs

A.J. van Rabenswaaij  - Boon AA 
              

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Stichting Vrienden van Buitenzorg 

 

 

Jaarverslag 2019 

 

 

Opgericht    Oprichtingsakte 29 december 2006 

     Statutenwijziging 29 september 2008 

KvK nr.    30221535 

ANBI status 

Huishoudelijk reglement  14 september 2011 

Visiedocument   29 september 2011  

 



 

Voorwoord 

Hierbij bieden wij U het jaarverslag aan van Stichting Vrienden van Buitenzorg. 

Na de ‘doorstart’ in september 2011 wederom een jaar dat vnl. in het teken stond 

om meerdere Vrienden te genereren. 

 

In het jaar 2019 mochten er een paar nieuwe Vrienden ingeschreven worden.  

Deze nieuwe Vrienden zijn toegetreden n.a.v. ‘warme’ acquisitie. 

Daarbij hebben wij ook een paar afmeldingen gehad. 

Ook in 2019 is er geen Benefietdiner gehouden. Dit diner wordt normaal gesproken 

eenmaal in de twee jaar gehouden. Het is nu al bekend dat dit diner ook niet in het 

jaar 2020 zal gaan plaatsvinden omdat er dan activiteiten georganiseerd gaan 

worden door Stichting Buitenzorg Beheer i.v.m. plannen theehuis Dierenkamp 

Dragonder. Het heeft geen zin om twee maal per jaar in dezelfde ‘vijver’ te gaan 

vissen v.w.b. belangstelling in aanwezigheid tijdens een diner.  

Er kan wel vastgesteld worden dat het houden van een Benefietdiner vruchten 

afwerpt tot het genereren van nieuwe Vrienden. 

Bestaande Vrienden krijgen zo de gelegenheid om bevriende zakenrelaties uit te 

nodigen voor dit Benefietdiner. Tijdens de avond kan er aan de tafels bij de 

ondernemers een inventarisatie gehouden worden tot lid van de Vrienden van 

Buitenzorg. 

  

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat er in het jaar 2019 3 nieuwe leden zijn 

toegetreden tot de Stichting Vrienden van Buitenzorg.  

 

Einde jaar 2019 stonden er 73 Vrienden ingeschreven en 25 particulieren welke een 

donatie gepleegd hebben. 

 

Het komende jaar 2020 zal ook in het teken staan van werving nieuwe Vrienden.  

Dit vnl. onder ‘warme’ acquisitie. Het persoonlijk benaderen van bedrijven. Daarbij 

gaat bestuurslid de heer Frans Kennepohl een vrienden-wervingsactie initiëren.  

 

Het bestuur is verheugd om te kunnen meedelen dat de in het jaar 2019 

binnengekomen financiële aanvragen van Stichting Buitenzorg Beheer allen geheel 

of gedeeltelijk gehonoreerd konden worden. 

 

Namens het bestuur, 

 

Veenendaal, 21 januari 2020 

 

Geurt Valkenburg 

 

Voorzitter 

 



 

Activiteiten 

Hoofdactiviteit volgens de statuten en KvK: 

 Het ondersteunen in financiële zin van algemeen nut instellingen die 

 ten doel hebben de behartiging van de geestelijke en materiele behoeften 

 van mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder  

Stichting Buitenzorg Beheer gevestigd in Veenendaal 
  

Zoals geschreven in het voorwoord stond het jaar 2019 in het continueren van het 

werven van nieuwe Vrienden van Stichting Buitenzorg. 

Bovenstaande heeft geleid tot 3 nieuwe Vrienden. 

De ‘aanwas’ van nieuwe leden gaat te langzaam. In het jaarverslag van 2017 was de 

volgende passage opgenomen: Daarom heeft voorzitter Geurt Valkenburg gezocht 

naar toetreding nieuw bestuurslid met een groot netwerk. 

Dit bestuurslid zal mede de functie van werving gaan bekleden. 

Deze zoektocht heeft een nieuw bestuurslid opgeleverd nl. de heer Frans 

Kennepohl, welke zich vnl. zal gaan bezighouden met het werven van nieuwe 

Vrienden.  
 

Er blijft intensief gezocht worden naar andere activiteiten om zodoende te kunnen 

bewerkstelligen dat er voldoende centen binnenkomen. 

 

- ‘warme’ acquisitie door ieder bestuurslid 

- Mogelijkheid bekend maken voor: 

o Schenkingsbedrag bij bv.: 

▪ Jubileum van een bedrijf 

▪ Opening van een bedrijf 

▪ Etc. 

- Het plaatsen van flyers bij activiteiten van Stichting Buitenzorg o.a.: 

▪ Open dag 

▪ Kindervrijmarkt 

▪ Kerstmarkt 
 

In 2019 is er geen bijeenkomst belegd voor de Vrienden van Stichting Buitenzorg. 

Het blijkt dat de Vrienden niet zitten te wachten op een soort ‘netwerk-activiteit’ via 

de Stichting Vrienden van Buitenzorg. 

Zij worden overspoeld met dit soort activiteiten d.m.v. uitnodigingen businessclubs, 

ondernemersverenigingen en serviceclubs. 

Daarbij laten sommige Vrienden ons weten dat hun bijdrage van € 200,- per jaar 

met voorkeur voor de volle 100% besteed moeten worden aan de hoofdactiviteit 

zoals beschreven in de statuten en niet een deel van hun bijdrage besteed wordt 

voor ‘netwerk-activiteiten’. 

Voorgaande betekent dus dat de Stichting Vrienden van Buitenzorg niet gezien 

wordt als een businessclub met alles erop en eraan. 

 



 

 

Gehonoreerde financiële aanvragen 

De volgende, door het bestuur van Stichting Buitenzorg Beheer, financiële 

aanvragen zijn gehonoreerd: 

- € 80.000,-- Bijdrage Dierenkamp/Theehuis Dragonder 

- € 12.957,41 Diverse speeltoestellen Dierenkamp Dragonder 

- €   3.750,-- Toegangskaarten Rotary Avond t.b.v. Dierenkamp Dragonder 

- €   3.000,-- Open Dag Buitenzorg 

- €      600,-- SinterKerstMarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interne organisatie 

Bestuurssamenstelling 
 

Bestuur per 31.12.2019: 

 

Geurt Valkenburg  : Voorzitter 

Henriëtte Diepeveen : Secretaris 

Sabrina Taragjini  : Penningmeester 

Amanda de Jager  : Communicatie/PR 

Frans Kennepohl  : Werving 

 

Het is verheugend te vermelden dat bovenstaand bestuur vol overgave en 

enthousiasme zich ingezet heeft. 

Het aantal bestuursleden, met de vastomlijnde taakstellingen, blijkt ruim voldoende 

te zijn om de werkzaamheden te kunnen handelen. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun ingezette uren.  

Alle werkzaamheden worden geschaard onder vrijwilligerswerk. 

 

Er wordt door de Stichting Vrienden van Buitenzorg geen gebruik gemaakt van 

vrijwilligers. 
 

Vergaderdata 
 

Op de volgende data is het bestuur in 2019 voor hun vergadering bij elkaar 

gekomen: 
 

- 16 maart 

- 04 juli 

- 26 september 

- 21 november 

 

Het is gebleken dat deze frequentie, eenmaal per kwartaal, voldoende is. 

 

In het jaar 2019 zijn er op 19 juni en 07 november gecombineerde 

bestuursvergaderingen gehouden tussen de voltallige besturen van Stichting 

Buitenzorg Beheer en Stichting Vrienden van Buitenzorg.  

In de laatste vergadering is er in onderling overleg besloten om eenmaal per jaar 

standaard een gecombineerde bestuursvergadering te beleggen tussen de voltallige 

besturen van Stichting Buitenzorg Beheer en Stichting Vrienden van Buitenzorg. 

Mocht de situatie daarom vragen dan zullen er meerdere gezamenlijke 

vergaderingen belegd worden om zo goed bij elkaar ‘aangehaakt’ te blijven. 

 

 

 



         
Begroting 2020 van de Stichting Vrienden van Buitenzorg    

         

     Begroting 2019    Begroting 2020  

         
Baten         

Fondsenwerving   

    
15.000    

    
15.000   

Giften SBB               -                -   

        15.000       15.000  

         
Lasten         
Kosten Fondsenwerving       1.000         1.000   
Bankkosten           150            150   

Sponsoring   

    
10.000                -   

Rente lening SBB               -         4.500   
Reservering bijdrage 
onderhoud              -         8.545   
Totaal        11.150       14.195  

         

         

         
Resultaat          3.850            805  

         
Toelichting        

         

         
 



1                 Balans  per  31 december 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en
overlopende activa 126 128

Liquide middelen  (2) 13.628 100.366

 13.754 100.494

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

_____________________________________________________________________________
 



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Bestemmingsreserves 8.184 95.450
Overige reserves 4.957 4.957

13.141 100.407

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Overige schulden en overlopende
passiva 613 87

 13.754 100.494

_____________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                 Winst- en verliesrekening  over  2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Baten van particulieren  (5) 15.400 15.000 18.050
Rentebaten  (6) 6 - 9

Som der baten 15.406 15.000 18.059

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Financieel ondersteunen van Stichting
Buitenzorg Beheer  (7) 101.371 10.000 873

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving  (8) 946 1.000 776

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten 355 150 291

Saldo -87.266 3.850 16.119

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves -87.266 - -

-87.266 - -

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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3                 Kasstroomoverzicht   2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -87.266
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 2
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopende schulden
aan kredietinstellingen) 526

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -86.738

Kasstroom uit operationele activiteiten -86.738

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 100.366

Mutatie liquide middelen -86.738

Geldmiddelen per 31 december 13.628

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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4                 Grondslagen  voor waardering en resultaatbepaling

 ALGEMEEN

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" zoals
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 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

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking
hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.

LASTEN ALGEMEEN

De kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de
kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET  KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                 Toelichting op de  balans per  31 december 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente 6 9
Vooruitbetaalde kosten 120 119

126 128

2. Liquide middelen

Rabobank Rekening-courant 1.128 5.366
Rabobank BedrijfsSpaarRekening 12.500 95.000

13.628 100.366

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve onderhoud onroerende zaak Stichting
Buitenzorg Ruisseveen - 49.548
Bestemmingsreserve nieuwbouw dierenverblijven en
theehuis Stichting Buitenzorg Dragonder - 45.902
Bestemmingsreserve Stichting Buitenzorg Ruisseveen en
Dragonder 8.184 -

8.184 95.450

2019

€

2018

€

Bestemmingsreserve onderhoud onroerende
zaak Stichting Buitenzorg Ruisseveen

Stand per 1 januari 49.548 49.548
Vrijval i.v.m. andere bestemming -49.548 -
Mutatie - -

Stand per 31 december - 49.548

Bestemmingsreserve nieuwbouw
dierenverblijven en theehuis Stichting Buitenzorg
Dragonder

Stand per 1 januari 45.902 29.783
Dotatie - 16.119
Resultaatbestemming -45.902 -

Stand per 31 december - 45.902

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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2019

€

2018

€

Bestemmingsreserve Stichting Buitenzorg
Ruisseveen en Dragonder

Stand per 1 januari - -
Dotatie vanuit oude bestemmingsreserve 49.548 -
Resultaatbestemming -41.364 -

Stand per 31 december 8.184 -

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de financiele ondersteuning van de Stichtingen
Buitenzorg Ruisseveen en Dragonder. Toegezegd is om jaarlijkse de dotatie aan de
voorziening groot onderhoud te vergoeden ad ca € 8.500 en de rente te vergoeden inzake de
lening Hardeman.

Overige reserves

Stand per 1 januari 4.957 4.957
Mutatie - -

Stand per 31 december 4.957 4.957

4. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen overige kosten - 75
Accountantskosten 600 -
Bankkosten 13 12

613 87

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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6                 Toelichting op de  winst- en verliesrekening over  2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€
5. Baten van particulieren

Donatie bestemd voor Stichting Buitenzorg
Dragonder - - - 750
Contributies onbestemd 15.400 15.000 400 17.300

15.400 15.000 400 18.050

6. Rentebaten

Rentebaten 6 - 6 9

Besteed aan de doelstellingen

7. Financieel ondersteunen van Stichting
Buitenzorg Beheer

Sponsoring van Stichting Buitenzorg Beheer - 10.000 -10.000 -
Kantoor- en algemene kosten 1.064 - 1.064 873
Sponsoring Stichting Buitenzorg
Ruisseveen 3.600 - 3.600 -
Sponsoring Stichting Buitenzorg Dragonder 96.707 - 96.707 -

101.371 10.000 91.371 873

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten
is:
2019: 658,0 % 
2018: 4,8 %

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten
is:
2019: 98,7 % 
2018: 45,0 %

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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Wervingskosten

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€
8. Lasten fondsverwerving

Publiciteit en communicatie - 1.000 -1.000 -
Kantoor- en algemene kosten 946 - 946 776

946 1.000 -54 776

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en
commissarissen

Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van
pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt
aan bestuurders en toezichthouders.
Kantoor- en algemene lasten

Administratie- en advieskosten 1.401 - 1.401 801
Verzekeringen 272 - 272 272
Abonnementen en contributies 218 - 218 218
Bankkosten 155 150 5 155
Porti 319 - 319 495
Verdeelde kantoor- en algemene kosten -2.010 - -2.010 -1.650

355 150 205 291

Voor een toelichting van de verdeling van de algemene lasten verwijzen wij u  naar de
Verdeling van lasten naar bestemming.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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7                 Verdeling van de lasten naar bestemming

Lasten

Financieel
ondersteunen

van
Stichting

Buitenzorg
Beheer

Eigen
fondsen-
werving

Beheer en
administratie

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Besteed aan doelstellingen 100.307 - - 100.307 10.000 -
Publiciteit en communicatie - - - - 1.000 -
Beheer en administratie 1.064 946 355 2.365 150 1.941

101.371 946 355 102.672 11.150 1.941

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
Stichting Vrienden van Buitenzorg te Veenendaal

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Veenendaal, 20 mei 2020

G. Valkenburg S. Taragjini 



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde
grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de
jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.
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