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Geachte bestuurders,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017/2018 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017/2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 13.525 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 13.525, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Weerribben-Wieden te Wanneperveen is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten
over 2017/2018 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 Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. 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 Weerribben-Wieden. Wij hebben geen controleof 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.
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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.

10 oktober 2019

A. Mulder AA
mth accountants & adviseurs b.v.
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk
T (0521) 512 938
E steenwijk@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
voor resultaatbestemming

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

13.525

13.525
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31 december 2018
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(2)

Algemene reserve

13.525

13.525
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

Realisatie
2017/2018
€
Baten

Overige baten

(3)

13.663

Financiële lasten

(4)

-138

Resultaat

13.525

Resultaatbestemming
Algemene reserve
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Weerribben-Wieden bestaan voornamelijk uit het bewerkstelligen van aantoonbare
maatschappelijke meerwaarde voor het gebied Weerribben-Wieden door het bieden van een centraal
aanspreekpunt aan gebiedspartners, kanaliseren en bundelen van de behoeften van de gebiedspartners en
optreden als intermediair voor en namens de gebiedspartners onderling richting overheid, politiek, subsidiegevers
en overige relevante partijen. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het initiëren en uitvoeren van projecten,
het stimuleren en organiseren van educatieve activiteiten en het voeren van een actief publiciteitsbeleid.
Vestigingsadres
Stichting Weerribben-Wieden (statutaire zetel Wanneperveen, geregistreerd onder KvK-nummer 69807035) is
gevestigd op Veneweg 253 te Wanneperveen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs met in achtneming van RJ 640 "organisatieszonder-winststreven". De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen
nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Financiële lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

-8-

A. Mulder AA
16-10-2019

Pagina 9 / 13

/relaties bouwen
/waarde creëren

/mth

Stichting Weerribben-Wieden

4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018
€

1. Liquide middelen
Rabobank

13.525
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PASSIVA
2. Reserves en fondsen
2017/2018

Algemene reserve

€

Stand per 6 oktober 2017
Resultaatbestemming

13.525

Stand per 31 december 2018

13.525
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5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018
Realisatie
2017/2018
€

3. Overige baten
Schenking

13.663

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017/2018 geen werknemers in dienst.

4. Financiële lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bankiers
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6

OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2017/2018
De directie stelt voor om de winst over 2017/2018 ad € 13.525 toe te voegen aan de overige reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening bestuur

Wanneperveen, 10 oktober 2019

S. Pereboom
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