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Stichting Bijbel en Opvoeding
Ter attentie van de heer Ing. P. van Dijk
Burgemeester van Rijswijkstraat 52
4285 XX Woudrichem
Wijk en Aalburg, 27 mei 2017
Geachte heer Van Dijk,
OPDRACHT
Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2016 van de Stichting Bijbel en Opvoeding
gevestigd te Andel.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van de stichting is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met
de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, 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 de stichting. 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. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam, zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Wijk en Aalburg, 27 mei 2017
BusView

Bc. H. van Vulpen
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ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2015 zijn ontleend aan het rapport d.d. 4 mei
2017 wat is opgesteld door BusView.
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Bijbel en Opvoeding bestaan uit bekendheid geven aan bijbels
genormeerde visie op geloofsopvoeding, onderwijs en maatschappij.
Beheer
De stichting wordt beheerd door vijf bestuursleden.
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BATEN EN LASTEN

Bespreking van de resultaten
2016
€

%

€

2015
%

Baten fondsverwerving

16.605

100,0

1.095

100,0

Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

11.725
915

70,6
5,5

704
344

64,3
31,4

Totale stichtingslasten

12.640

76,1

1.048

95,7

3.965
-117
3.848

23,9
-0,7
23,2

47
-71
-24

4,3
-6,5
-2,2

Nettobaten
Financiële baten en lasten
Batig saldo
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Stichting Bijbel en Opvoeding, Woudrichem

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen

1

Liquide middelen
ING
Diverse banken

550

4.500
91

Totaal activazijde

-

963
90
4.591

1.053

5.141

1.053

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

2

Stichtingskapitaal
Overige reserve

3
4

45
4.710

45
862
4.755

907

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde
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386

120
26
386

146

5.141

1.053

5

Stichting Bijbel en Opvoeding, Woudrichem

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016
€
Baten fondsverwerving
Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

7
8
9

Totale stichtingslasten
Nettobaten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Batig saldo
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€

2015
€

€

16.605
11.725
915

1.095
704
344

12.640

1.048

3.965

47

-117
3.848

-71
-24
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Stichting Bijbel en Opvoeding, Woudrichem

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene

grondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Grondslagen voor de waardering van activa
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Stichtingskapitaal
Onder het stichtingskapitaal worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogeninstrument; de juridische vorm speelt hierbij
geen rol.
Grondslagen voor de waardering van passiva
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Grondslagen voor financiële verslaggeving
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Samenstellingsverklaring afgegeven

7

Stichting Bijbel en Opvoeding, Woudrichem

Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Som der bedrijfslasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Bijbel en Opvoeding, Woudrichem

TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2016
€

31-12-2015
€

1 Overige vorderingen
Overige vordering

550

-

2 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2016
Bij: batig/nadelig saldo
Stand per 31 december 2016

Stichtingska-Overige reserpitaal
ve
€
€
€
45
862

Totaal

907

-

3.848

3.848

45

4.710

4.755

3 Stichtingskapitaal
Verloop van
stichtingskapitaal
€
45
Stand per 1 januari 2016
Mutaties

-

Stand per 31 december 2016

45

2016
€
4 Overige reserve
Stand per 1 januari
Bij: batig/nadelig saldo

862
3.848

Stand per 31 december

4.710
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Kortlopende schulden
31-12-2016
€

31-12-2015
€

5 Overige schulden
Overige schulden

-

120

385
1

26
-

386

26

6 Overlopende passiva
Overlopende passiva
N.t.b. overige kosten
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Stichting Bijbel en Opvoeding, Woudrichem

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
€

2015
€

7 Baten fondsverwerving
Opbrengst lezingen praktische lessen
Opbrengst lezingen ontmoetingsdagen
Opbrengst overige lezingen
Opbrengst verkoop brochures
Overige opbrengsten

4.402
4.219
7.635
221
128
16.605

241
354
500
1.095

2.794
2.907
4.480
187
1.357
11.725

208
324
172
704

350
230
210
125
915

-1
121
4
10
120
90
344

117

71

8 Besteed aan doelstellingen
Kosten lezingen praktische lessen
Kosten lezingen ontmoetingsdagen
Kosten overige lezingen
Kosten brochures
Overige kosten
Overige kosten lezingen

9 Beheer en administratie
Administratiekosten
Internet en website
Kantoorbenodigdheden
Abonnementen en contributies
Relatiegeschenken
Overige algemene kosten

10 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bank
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Stichting Bijbel en Opvoeding, Woudrichem

Voostel resultaatverwerking:
Het bestuur van de stichting stelt voor het batig saldo de volgende bestemming te geven:
het batig saldo over 2016 ad € 3.848 zal worden toegevoegd aan de overige reserves.
Woudrichem, 30 mei 2017
Stichting Bijbel en Opvoeding

Ing. P. van Dijk
Voorzitter/penningmeester

Mr. J.C. Schuttel
Notulist

S.H. Waaijenberg

Drs. G. Innemee
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