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Stichting Avondje Uit 013, Tilburg

Aan de bestuurders van

Stichting Avondje Uit 013

Dirkslandstraat 21

5043 JE TILBURG

Behandeld door: A.P.J. Schuermans - CijferAdvies Tilburg

Datum: 26 mei 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking Avondje Uit 013

Foundation International.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ADMINISTRATEUR

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Avondje Uit 013, te Tilburg is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

Deze 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, volgens de

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

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening

globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van stichting

Charity Support Foundation International. 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 volgens de Gedrags- en Beroepsregels. U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen er dan ook van 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.

Tilburg, 26 mei 2020

CijferAdvies Tilburg

A.P.J. Schuermans
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1.2 BESTUURSVERSLAG OVER 2019
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Coronacrisis

26 mei 2020,

C (Cyrille) H.M. van Melis

Secretaris penningmeester Stichting Avondje Uit 013
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2.1 Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

Note

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 1 1.935 0

1.935 0

Vlottende activa

Overige vorderingen 0 0

Overlopende activa 0 0

0 0

Liquide middelen 2 27.586 0

29.522 0

31-12-2019 31-12-2018
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2.1 Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

Note

€ € € €

PASSIVA

Fondsreserve

Bestemmingsreserve 17.500 0

Continuïteitsreserve 1.968 0

Vrije reserve 0 0

3 19.468 0

Kortlopende schulden 9.600 0

Overlopende passiva 4 454 0

29.522 0

31-12-2019 31-12-2018
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2.2 Staat van Baten en Lasten over 2019

Note

€ € € €

Baten

Baten uit fondsverwerving 5 58.270 0

58.270 0

Besteed aan de doelstellingen 6 29.460 0

Wervingskosten 7 4.573 0

Beheer en administratie 8

Kantoorlasten 2.148 0

Algemene lasten 2.560 0

4.708 0

Saldo van baten en lasten 19.529 0

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 0

Rentelasten en soortgelijke kosten -63 0

Financiële baten en lasten -61 0

Exploitatieresultaat 19.468 0

2019 2018
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2.3 Kasstroomoverzicht

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

Herkomst

Exploitatieresultaat 19.468 0

Afschrijvingen 290 0

Overige baten 0 0

Cashflow (A) 19.758 0

Bestedingen

Investeringen in vaste activa 2.225 0

Onttrekking bestemmingsreserve 0 0

Dotatie bestemmingsreserve 0 0

Totaal bestedingen (B) 2.225 0

Mutatie werkkapitaal (A-B) 17.533 0

Mutatie vorderingen 0 0

Mutatie kortlopende schulden 9.600 0

Mutatie overlopende passiva 454 0

C 10.053 0

Mutatie Liquide middelen (A+B+C) 27.586 0

Liquide middelen per 1-1 0 0

Liquide middelen per 31-12 27.586 0

2019 2018
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2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft als doel het bevorderen van steun aan goede doelen door particulieren,

bedrijven en instellingen.

Vestigingsadres

Stchting Avondje Uit 013 heeft haar statutaire zetel in Tilburg,

is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 75459175 

en heeft geen ANBI status.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C2 Kleine Organisaties-zonder-winststreven

opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voorzover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het

boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn

geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde, verminderd met

de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

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. Latente

belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende

toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de

vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. Liquide middelen

staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen

Als vrije reserve wordt aangeduid het deel van het vermogen waarover zonder belemmeringen

kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting Avondje Uit 013

is opgericht. De bestemingsreserves voor continuiteit en ontwikkeling zijn het

gedeelte waaraan het bestuur expliciet een bestedingsdoel heeft gegeven.

Kortlopende schulden

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.

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal een jaar.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode
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2.4 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het

 jaar waarin zij zijn ontvangen. 

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen 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.

Afschrijvingen

Afschrijvingen op de materiele vaste percentages activa worden berekend door middel van vaste

van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.
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2.5 Toelichting op de Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

Computer 1.935 0

2. Liquide middelen

Bunq Bank 401 0

Bunq Bank Spaarrekening 27.185 0

27.586 0

31-12-2019 31-12-2018
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2.5 Toelichting op de Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

PASSIVA

3. Fondsreserve

Bestemmingsreserve 17.500 0

Continuïteitsreserve 1.968 0

Vrije reserve 0 0

19.468 0

Het voordelig saldo wordt toegevoegd aan de continuiteitsreserves,onder aftrek van  de

de reservering voor de bestemmingsreserve. 

De bestemmingsreserve dient ter financiering van de verwachte  uitgaven voor de

uitbreiding van het aantal events en verdere  ontwikkelingskosten voor de doelen

van onze stichting. 

De continuïteitsreserve werd door het bestuur gevormd ter opvanging van fluctuaties in de

exploitatiekosten.

4. Overlopende passiva

Te betalen administratiekosten 454 0

31-12-2019 31-12-2018
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2.6 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019

€ € € €

5. Baten uit eigen fondsverwerving

Subsidie Gemeente Tilbug 58.270 0

Opbrengsten uit overige wervingsacties 0 0

58.270 0

Op 15 februari 2019 werd de eerste € 25.000 gestort voor het ontwikkeltraject, waarna als 

gevolg van een succesvolle start op 1 juli 2019 de tweede subsidietranch werd toegekend.

Deze € 33.270 werd ontvangen op 1 november 2019.

6. Besteed aan de doelstellingen

Events 2.517 0

Salariskosten bestuur 20.144 0

Vergoedingen ondersteuning en vrijwilligers 3.088

Coachingstraject 2.400 0

Reiskosten 1.311 0

29.460 0

De salariskosten van het bestuur hebben betrekking op de bestuursactiviteiten van de stichting,

begeleiding en coaching van de deelnemers.

7. Wervingskosten

Kennismakingsvideo 1.587 0

Ontwikkeling website 1.817 0

Deskundigheidsonderzoek 604 0

Relatiekosten 565 0

4.573 0

Overige lasten

8. Beheer en administratie

Kantoorlasten

Kantoorartikelen 1.858 0

Afschrijvingskosten inventaris 290 0

2.148 0

Algemene lasten

Administratie/advieskosten 454 0

Bestuurskosten 1.224 0

Oprichtingskosten 526 0

Overige algemene kosten 356

2.560 0

Ondertekening bestuur

Tilburg, 25 mei 2020

Dhr. C.H.M. van Melis (Secretaris Penningmeester)

Dhr. J. Hellemons (Voorzitter)

2019 2018
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3.0 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Voorstel winstbestemming

In overeenstemming met artikel 9, lid 2 van de statuten zijn de jaarstukken door het bestuur

vastgesteld. Het resultaat wordt toegevoegd aan het fondsreserve op de wijze zoals benoemd

onder de toelichting op pagina 13,

3.2 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de

jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole

verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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