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Stichting Wauw

te Leeuwarden

Stichting Wauw

T.a.v. het bestuur 

Oenemastate 114

8926 PT  LEEUWARDEN

Leeuwarden, 25 januari 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1. Algemeen

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij in deze rapportage de jaarrekening 2018 van uw vereniging

samengesteld. Bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten

over 2018 met de toelichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door u verstrekte

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze verantwoordelijkheid

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met het Nederlands recht.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren

en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de

bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de 

vereniging verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van de werkzaamheden is zodanig

dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
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Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in

overeenstemming met de door de vereniging gekozen en toegelichte grondslagen.

Door middel van steekproeven zijn bankmutaties en de onderliggende stukken op hoofdlijnen 

gecontroleerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden of afwijkingen opgevallen. Het saldo van de 

bank per balansdatum sluit aan met het afschrift. Voor zover wij hebben kunnen waarnemen 

geeft de administratie een getrouw beeld van de financiën van de vereniging

1.2 Algemeen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

2. Gegevens van de vereniging

2.1 Algemeen

Stichting Wauw is opgericht op 8 november 2013 en ingeschreven in het Handelsregister

onder nummer 59199776.

De stichting heeft als doel het ontwikkelen en ondersteunen van talenten van mensen 

met een verstandelijke beperking. De stichting dient het algemeen belang en heeft

geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van 

projectmatige bijeenkomsten. De inkomsten zullen gegenereerd worden uit

projectmatige donaties en overige inkomsten. 

2.2 Adresgegevens

Het post- en secretariaatsadres van de stichting is: Oenemastate 114, 8926 PT Leeuwarden.

2.3 Bestuurssamenstelling en vertegenwoordiging

Het bestuur bestaat uit:

- de heer E. Groendijk (voorzitter) 

- de heer R. Veldhuizen (secretaris)

- de heer H. Smit (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen honorarium. Reëel gemaakte kosten kunnen gedeclareerd

worden.
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2.4 Fiscale positie en overige gegevens

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Uit de statuten blijkt geen direct winstoogmerk. Tevens wordt er niet deelgenomen aan 

economische verkeer en treedt de stichting niet in concurrentie met derden.

Art. 2-1e en art. 4-a Wet Vennootschapsbelasting zijn daardoor op de stichting niet

van toepassing.

Met de vennootschapsbelasting is in de jaarrekening geen rekening gehouden.

2.5 Algemeen Nut Beogende Instelling

De belastingdienst heeft de stichting met ingang van 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd 

aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

3. Ondertekening

Wij vertrouwen er op hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van een nadere toelichting ben ik graag bereid.

Hoogachtend,

H. Smit
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Balans per

ACTIVA

31 december 2018 31 december 2017

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 277 0

Liquide middelen

 ING Bank NL64 INGB 0006 2229 70 7.043 1.261

7.320 1.261

PASSIVA

31 december 2018 31 december 2017

Eigen vermogen

Algemene reserves 2.752 1.229

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 4.568 32

7.320 1.261
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Staat van baten en lasten

2018 2017

Opbrengsten 10.441 3.925

Kostprijs van de opbrengsten 7.075 7.107

3.366 -3.182

Kosten

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 1.652 0

Algemene kosten 73 73

Som van de kosten 1.725 73

1.642 -3.255

Financiële baten en -lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -119 -122

Resultaat 1.523 -3.377
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Algemene toelichting

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee

verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd en/of de diensten

zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties

en andere opbrengsten.
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Toelichting op de balans

ACTIVA

31 december 2018 31 december 2017

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde vrijwilligersvergoedingen 277 0

Liquide middelen

Bank

 ING Bank NL64 INGB 0006 2229 70 7.043 1.261

PASSIVA

31 december 2018 31 december 2017

Eigen vermogen

Algemene reserve

Beginbalans 1.229 4.606

Resultaat boekjaar 1.523 -3.377

Eindbalans 2.752 1.229

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 

Vooruit ontvangen bijdragen t.b.v. SamSam Festival 2019 4.000

Voortuit ontvangen overige bijdragen t.b.v. 2019 333

Productiekosten De Neushoorn 204

Bankkosten 31 32

4.568 32

Voor de kortlopende schulden zijn geen zekerheden gesteld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

Opbrengsten

Opbrengst project Sam Sam 8.174 3.400

Overige opbrengsten 2.267 525

10.441 3.925

Kostprijs van de opbrengsten

Kosten project Sam Sam

Organisatiekosten 0 3.200

Productiekosten 6.409 1.373

Marketing- en publiciteitskosten 50 1.391

Overige kosten 616 1.143

7.075 7.107
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2018 2017

Kosten

Bij de stichting waren in het boekjaar geen werknemers in dienst.

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten

Vrijwilligersvergoeding 1.652 0

1.652 0

Algemene kosten

Automatiseringskosten 73 73

73 73

Financiële baten en -lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en kosten bank 119 122

119 122

Ondertekening jaarrekening door het bestuur

Leeuwarden, 26 januari 2019

E. Groendijk R. Veldhuizen

(voorzitter) (secretaris)

H. Smit

(penningmeester)
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Overige gegevens

Statutaire regeling jaarverslag en verantwoording

Volgens artikel 9 van de statuten wordt het jaarverslag van de stichting door het bestuur binnen

zeven maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld en ondertekend.
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