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Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg 

Maanlander 47, Atoomclub 2e et. kamer 217  

3824 MN  Amersfoort 

     

 

Gouda, 5 oktober 2020  

 

Geacht bestuur,  

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg te gemeente Bunnik is door ons 

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

31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Even Anders, spiritualiteit 

in zorg 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. 
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2 ALGEMEEN 
  

Bestuur  

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door: 

- de heer A.W. van den Hout - Sachs, voorzitter 

- mevrouw A.G.M. Tan - Kluiters, secretaris 

- de heer H. Rahimi - Rahimi, penningmeester 

- de heer A.J.M. Verweij, bestuurslid 

- de heer R. Soekhlal, bestuurslid 

- mevrouw I.N. Tuinman, bestuurslid 

- mevrouw P.I. Geerse - Matze, bestuurslid 

- mevrouw S.C. Martel, bestuurslid 

  

Oprichting  

De stichting is opgericht op 16 december 2015 en is statutair gevestigd te gemeente Bunnik. De 

stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64768430. 

  

 

Ondertekening van het accountantsrapport 

 
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 
informatie zijn wij steeds bereid. 

 
 

Van Loon Accountants 

namens deze,  

 

 

 

w.g. B. van Loon AA   
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BESTUURSVERSLAG 
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3 BESTUURSVERSLAG 

Referentie naar plaats van beschikbaarheid 

Voor het bestuursverslag (genoemd onder jaarverslag 2018 en 2019) wordt verwezen naar de 

publicatie op de website van de stichting, www.evenanders.nu.  

 

  



 

 

 JAARREKENING 2019 
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4 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Vaste activa         
Financiële vaste activa   848.461   749.946 

Vlottende activa         
Liquide middelen   71.114   122.702 

     

Totaal 

  

919.575 

  

872.648 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Eigen vermogen 871.013   947.165   

Onverdeeld resultaat 34.922   -76.152   

 

  905.935   871.013 

Kortlopende schulden         
Overlopende passiva 13.640   1.635   

    13.640   1.635 

Totaal 

  

919.575 

  

872.648 
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

  2019 2018 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 327 107 

Som der exploitatiebaten 327 107 

Overige bedrijfskosten     
Overige personeelsgerelateerde kosten 20.333 19.087 

Huisvestingskosten 2.639 2.570 

Bestuurskosten 6.012 6.097 

Kantoorkosten 140 183 

Algemene kosten 6.997 7.342 

Project donaties 32.945 20.977 

      

Som der exploitatielasten 69.066 56.256 

Exploitatieresultaat -68.739 -56.149 

Financiële baten en lasten     
Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten 8.926 9.471 

Rentelasten en soortgelijke kosten -109 -88 

Waardeveranderingen vorderingen vaste activa en effecten 94.844 -29.386 

Resultaat 34.922 -76.152 
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6 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon gemeente Bunnik 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 64768430 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg, statutair gevestigd te gemeente 

Bunnik bestaan voornamelijk uit het geven van aandacht en invulling aan spiritualiteit als functie en 

onlosmakelijk onderdeel van een kwalitatief verantwoorde maatschappelijke- en gezondheidszorg, 

waarbij geloofsovertuiging en levensbeschouwing in de samenleving de basis vormen voor alle 

handelingen in de zorg. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amersfoort. 
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7 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Omrekening van vreemde valuta 

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per 

balansdatum. Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de 

jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening 

per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Financiële vaste activa 

De effecten worden opgenomen tegen nominale waarde, ofwel de beurswaarde per balansdatum. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Overige bedrijfskosten 

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

betrekking hebben. 
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8 TOELICHTING OP BALANS 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Overige effecten     

InsingerGilissen Bankiers N.V. 848.461 749.946 

      

Totaal 848.461 749.946 

Toelichting 

Bovenstaande gegevens sluiten aan op de fondsenstaat per 31 december van InsingerGilissen 

Bankier N.V.  

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Banktegoeden     

InsingerGilissen Bankiers N.V. 13.638 98.101 

Triodos Bank N.V. 57.476 24.601 

Totaal 71.114 122.702 

Toelichting 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Eigen vermogen 871.013 947.165 

Resultaat 34.922 -76.152 

Totaal 905.935 871.013 

Toelichting  

Het eigen vermogen is ontstaat uit een schenking van de Stichting Else en is vrijgesteld van 

schenkbelasting. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Overlopende passiva     

Uit te keren subsidies 11.500 - 

Te betalen accountantskosten 1.469 1.300 

Te betalen huur 628 335 

Te betalen bankkosten 43 - 

Totaal 13.640 1.635 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten 

Met ingang van 1 maart 2017 is een huurovereenkomst gesloten met De Hictoloog voor de huur van 

unit 2.17 in het bedrijfspand Maanlander 47 te Amersfoort. De huur is maandelijks opzegbaar en 

bedraagt per maand € 113,85. 

  

Met ingang van 16 januari 2018 is een huurovereenkomst gesloten met BOXX opslagverhuur. De 

maandelijkse verplichting bedraagt € 76,52 en is wekelijks opzegbaar. 

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Detacheringsovereenkomst  

Met de Stichting Else is een detacheringsovereenkomst afgesloten op 17 december 2015. De 

overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan per 1 januari 2016. De maandelijkse verplichting 

bedraagt € 1.782,41. 

  

Projectbijdragen / subsidies  

Er is een verplichting aangegaan ten behoeve van een subsidiebijdrage aan Deo Volente. De jaarlijkse 

bijdrage bedraagt € 5.000 en is voor vier jaar vastgesteld tot en met 2021. 

  

Samenwerkingsverband  

In februari 2020 is er een samenwerking gestart met Stichting Nieuw Wij en Stichting Beweging van 

Barmhartigheid in verband met het project Barmhartigheid, hoezo?! Deze samenwerking zal leiden 

tot subsidiebijdragen, welke jaarlijks worden vastgesteld.  
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9 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2019 2018 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving     

Verkopen kaartspel 327 107 

      

Som der exploitatiebaten 327 107 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 327 107 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2019 2018 

  € € 

Overige personeelsgerelateerde kosten     

Detachering 20.333 19.087 

      

Huisvestingskosten     

Huur kantoor 1.653 1.482 

Huur opslagbox 986 1.088 

  2.639 2.570 

Bestuurskosten     

Vacatiegelden bestuursvergaderingen 5.373 5.107 

Reiskosten en overige onkosten 639 990 

  6.012 6.097 

Kantoorkosten     

Telefoonkosten 122 161 

Porti 18 22 

  140 183 

Algemene kosten     

Kosten InsingerGilissen 4.609 4.438 

Accountant 1.595 1.895 

Website en pr-kosten 551 889 

Bankkosten 242 120 

  6.997 7.342 
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  2019 2018 

  € € 

Project donaties     

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam 10.000 - 

Barmhartigheid, hoezo?! 7.500 - 

Deo Volente 5.000 5.000 

Het bezinningshuis 4.000 - 

Films verbeeldingskracht 5.445 12.705 

Huis van de Mens 1.000 - 

Zinportaal Fryslan - 5.000 

De markt van zingeving - 1.000 

Subsidie SKIN - -2.728 

  32.945 20.977 

Totaal 69.066 56.256 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2019 2018 

  € € 

Opbrengsten vorderingen vaste activa en effecten     

Netto dividend 7.148 7.127 

Couponrente 920 1.905 

Taxreclaim 858 439 

  8.926 9.471 

Rentelasten banken     

Opgelopen rente -109 -88 

      

Waardeveranderingen effecten     

Ongerealiseerd resultaat 76.840 -27.047 

Gerealiseerd resultaat 18.004 -2.339 

  94.844 -29.386 

Financiële baten en lasten (saldo) 103.661 -20.003 
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10 OVERIGE TOELICHTINGEN 

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

Bezoldiging 2019 2018 

  € € 

Bezoldiging van bestuurders 6.012 7.185 

Totaal 6.012 7.185 

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

De bezoldiging van bestuurders bestaan uit vacatiegelden, reiskosten en gemaakte onkosten. De 

vacatiegelden vallen onder het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.  

ONDERTEKENING 

Amersfoort, 5 oktober 2020 

Naam Handtekening 

  

 w.g. A.W. van den 

Hout - Sachs, voorzitter 

  

 w.g. A.G.M. Tan - Kluiters, 

secretaris 
  

 w.g. H. Rahimi - Rahimi, 

penningmeester 
  

  

 


