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Aan het bestuur van 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk

Postbus 231

5060 AE  Oisterwijk

Oisterwijk, 12 november 2020

Geachte bestuursleden,

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van het Stichting Sociaal Huis Oisterwijk te Oisterwijk is door 

ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en

de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. 

In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grond- 

slagen 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 de van toepassingen zijnde

wet- en/of regelgeving. 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 overeen-

stemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronder-

stelling 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 de 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk.

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 er dan ook vanuit 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.

Oisterwijk, 12 november 2020

De Beer Accountants & Belastingadviseurs

A.J.H. Maton AA

ACCOUNTANTSVERSLAG
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ALGEMEEN

De Stichting Sociaal Huis Oisterwijk is opgericht op 1 april 2019 en is statutair gevestigd te 

Oisterwijk. De vennootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant

onder nummer 74458116.

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Sociaal Huis Oisterwijk richten zich op ondersteuning

van kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk, in samenwerking met overheid,

ondernemers en maatschappelijke organisaties en voorts al hetgeen met een en ander

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste

zin van het woord.

BESTUUR

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door :

- H.J. Rentmeester, voorzitter

- H.J.P.M. van Hezik, secretaris

- E.S. Haenen, penningmeester

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.
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BALANS PER 31 DECEMBER
(NA RESULTAATBESTEMMING)

 

ACTIVA Toelichting 2019

€

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen (1)  4.968

Totaal activa  4.968

PASSIVA

Kapitaal (2) 4.968        

Totaal passiva  4.968

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 november 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Toelichting 2019

€

BATEN (3) 10.853       

 

LASTEN

Activiteiten (4)  3.779

Algemene Kosten (5)  2.106

 5.885

RESULTAAT BOEKJAAR  4.968

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 november 2020 4
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ALGEMEEN

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

 

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING

VORDERINGEN EN SCHULDEN

De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

De waardering van de vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek

van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele

beoordeling van de vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide

middelen staan, voor zover in de toelichting niet anders vermeld, ter vrije

beschikking van het genootschap.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten 

en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 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 cq.

de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden

in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

ALGEMENE TOELICHTING
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TOELICHTING OP DE BALANS

BALANS

1. LIQUIDE MIDDELEN 2019

€

Rabobank rekening-courant  4.968

Saldo per 31 december  4.968

2. KAPITAAL

Saldo per 1 april  -

Resultaat boekjaar 4.968        

Saldo per 31 december 4.968        
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk

2019

€

3. BATEN

Donaties en sponsoring 6.606        

Overige opbrengsten en bijdrage activiteiten 4.247        

10.853      

LASTEN

4.ACTIVITEITEN

Directe kosten 3.779        

3.779        

5. ALGEMENE KOSTEN

Bestuurskosten 51            

Advertentiekosten 363           

Oprichtingskosten 607           

Website 920           

Bankkosten 67            

Diversen en onvoorzien 98            

2.106        

Aldus opgemaakt te:

Oisterwijk, 12 november 2020

H.J. Rentmeester E.S. Haenen

(voorzitter) (penningmeester)
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