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Aan de bestuurders van
Stichting "Oktober 1944"
T.a.v. het bestuur
p/a Kerkstraat 113
3882 BP  Putten

Behandeld door G.J. van den Berg / AvE
Kenmerk 1008322
Datum 9 april 2021

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 23.230 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 9.894, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting "Oktober 1944" te Putten is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over
2020 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 "Oktober 1944".
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19-4-2021 Pagina 3 / 12



/mth 
 

/relaties bouwen 
/waarde creëren 

  

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.

9 april 2021

GJ. van den Berg AA
mth accountants & adviseurs b.v.
Midden Engweg 27
3882 TS Putten
T  (0341) 357 044
E  putten@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
voor resultaatbestemming

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 1 1

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende
activa 949 1.808

Liquide middelen  (3) 22.280 25.360

23.230 27.169
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Bestemmingsreserves 2.500 10.000
Vrije reserves 15.036 -2.358

17.536 7.642

Kortlopende schulden  (5)

Overlopende passiva 5.694 19.527

23.230 27.169
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€

Baten 32.535 63.567

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (7) 18.809 63.940

Algemene kosten  (8) 3.832 3.149

Som der lasten 22.641 67.089

Resultaat 9.894 -3.522

Stichting "Oktober 1944"

- 7 -G.J. van den Berg

19-4-2021 Pagina 7 / 12



/mth 
 

/relaties bouwen 
/waarde creëren 

  

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting "Oktober 1944" bestaan voornamelijk uit: het levend houden voor het nageslacht van
de geschiedenis van de gebeurtenissen in Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de
gebeurtenissen op 1 en 2 oktober 1944 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting "Oktober 1944" (statutaire zetel Putten, geregistreerd onder KvK-nummer 41035410) is gevestigd op p/a
Kerkstraat 113 te Putten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.
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Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De baten worden opgenomen voor het te ontvangen bedrag. De baten worden verantword in het jaar waarin de
opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten van
nalatenschappen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Besteed aan de 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.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen
en -

terreinen

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Kostprijs 1
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

1

Boekwaarde per 31 december 2020
Kostprijs 1
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

1

De post gebouwen- en terreinen betreft de Gedachtenisruimte. De WOZ- waarde van de Gedachtenisruimte
bedraagt € 120.000.

2. Overige vorderingen

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overlopende activa

Verzekeringen 599 653
Te ontvangen bedragen 350 1.155

949 1.808

3. Liquide middelen

Rabobank 22.280 22.302
Kas - 3.058

22.280 25.360
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve groot onderhoud gedachtenisruimte 2.500 10.000

Bestemmingsreserve groot onderhoud gedachtenisruimte

Betreft een reserve voor het onderhoud van de gedachtenisruimte.

Stand per 1 januari 10.000 10.000
Vrijval voorziening -7.500 -

Stand per 31 december 2.500 10.000

Vrije reserves

Stand per 1 januari -2.358 1.164
Resultaatbestemming boekjaar 9.894 -3.522
Vrijvallen voorziening onderhoud gedachtenisruimte 7.500 -

Stand per 31 december 15.036 -2.358

5. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie 2.625 14.512
Nog te betalen kosten - 5.015
Ontvangen subsidies renovatie Gedachtenisruimte 3.069 -

5.694 19.527
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€
6. Baten

Bijdragen sympathisanten 17.903 12.110
Giften / collecten 4.919 1.589
Opbrengst reizen - 18.886
Giften gedachtenisruimte 726 790
Overige opbrengsten - 210
Ontvangen subsidies 8.987 29.982

32.535 63.567

Er stonden per ultimo 2020, 720 (2019: 799) sympathisanten van de stichting ingeschreven.

Er zijn in 2020 geen reizen georganiseerd.

7. Besteed aan de doelstellingen

Vergaderingen en ontmoetingskosten 114 10.857
Bloemen en kransen 639 2.401
Kosten reizen 130 18.733
Drukwerk / folders / porti 6.837 5.679
Renovatie gedachtenisruimte 8.987 23.842
Energiekosten gedachtenisruimte 900 1.298
Overige huisvestingskosten gedachtenisruimte 569 10
Kosten website 633 1.120

18.809 63.940

8. Algemene kosten

Contributies en abonnementen 847 211
Kosten vergaderingen bestuur 656 1.312
Verzekeringen 1.306 1.127
Accountantskosten 605 -
Bankrente en kosten 308 314
Algemene kosten 110 185

3.832 3.149
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