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Duiven, 5 maart 2020

Geacht bestuur,

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting samengesteld.
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Opstap te
Lichtenvoorde.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Opstap te Lichtenvoorde is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen 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 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. 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 Opstap. 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 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.
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ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting betreft een stichting die aangewezen is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 19 december 2007. De stichting is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 09177437.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is
818815401.
Activiteiten
Stichting Opstap streeft naar het verbeteren van onderwijs, levensstandaarden en welzijn in binnen- en
buitenland. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van
kleinschalige projecten in binnen- en buitenland die het algemeen belang beogen.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
-

-

-

-

-

de heer R.J.G. Hartman, voorzitter
mevrouw W.J.M. Onstenk-Hummelink, secretaris en bestuurslid
de heer M.A.M. Stortelder, bestuurslid
mevrouw P. Uylen-van Pelt, bestuurslid
mevrouw E.M. Hartman, projectmanager en bestuurslid

Beleidsplan
Het beleidsplan ligt ter inzage ten kantore van de rechtspersoon en staat gepubliceerd op de internetsite;
https://stichting. moment.online/files/charity/publications/documents/9269-beleidsplan-201 9. pdf
Bestuursverslag
Het bestuursverslag over 2019 ligt ter inzage ten kantore van de rechtspersoon en staat gepubliceerd op
de internetsite: https://stichting. moment.online/stichting-opstap.
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SLOT
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,
Grip Accountants & Adviseurs
deze,

M. Pronen
Accountant-Administratieconsu It.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na batig saldoverdeling)

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

Stichting Opstap, Lichtenvoorde
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175.952

157.580

175.952

157.686
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re

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

Passiva
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
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175.952

157.686

175.952

157.686
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2018

2019
€

€
Baten

€

€
93.883

106.526

4

Lasten
Ondersteuningen projecten Afrika
Ondersteuningen projecten sport en
welzijn
Ondersteuningen stichtingen derden
Ondersteuningen overigen
Algemene lasten
Totaal van som der kosten
Totaal van netto resultaat

Stichting Opstap, Lichtenvoorde

5
6
7
8
9

75.768

67.789

5.800
1.908
3.793

5.500
1.701
2.569
1.387
88.259

78.946

18.267

14.937
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Opstap is feitelijk en statutair gevestigd op Gruttostraat 16, 7132 DC te Lichtenvoorde en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09177437.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
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.
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Raad voor de Jaarverslaggeving klein C2:
'Fondsenwervende instellingen.
Activa en verplichtingen 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.
Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de stichting aan de begroting wordt toegekend,
wordt het opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht. Op grond
hiervan is een begroting en toelichting hierop achterwege gelaten.
Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van donaties en de lasten over het
jaar. De opbrengsten van donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Baten omvat de opbrengsten uit ontvangen donaties.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
31-12-2019
€

31-12-2018
€

-

106

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donaties
2 Liquide middelen
Rabobank, betaalrekening
Rabobank, spaarrekening

100.539
75.413
175.952

82.176
75.404
157.580

2018

2019
€

€

157.686
18.267
175.952

142.749
14.937
157.686

3 Stichtingsvermogen
Stand per 1januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

Stichting Opstap, Lichtenvoorde
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
€
4 Baten
Donaties en giften van particulieren
Donaties en giften van bedrijven
Baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven
Overige baten

2018
€

106.526

65.878
16.000
10.500
1.505
93.883

27.872
758
35.780
4.639

25.000
1.826
33.481
5.635

6.719
75.768

1.847
67.789

3.500
1.800
500

3.500
1.500

80.576
17.950
8.000
-

Bezoldiging bestuurders
Bestuurders krijgen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

Lasten
5 Ondersteuningen projecten Afrika
Stichting Orange Babies Mobile Health Clinic/Family Free Community
Center
Informatica student Gregory Ghana
Mount Olive Outreach Khaya Centre Zuid Afrika
Family Free Ntembi Zuid Afrika
Overige kosten en ondersteuningen projecten Afrika (waaronder Heal
project Zambia)
-

-

-

-

6 Ondersteuningen projecten sport en welzijn
Kinderboerderij Agathahoeve
Gehandicapten rijvereniging De Hazelaar
Corsogroep Hooiland
Kinderboerderij Agathahoeve 2018

-

5.800
7 Ondersteuningen stichtingen derden
Nederlandse Rode Kruis
Stichting War Ch lid
Artsen Zonder Grenzen
Leger des Heils
Unicef
Koningin Wilhelmina Fonds
Plan Nederland
Cliniclowns
Nederlandse Vereniging De Zonnebloem
Nederlandse Hartstichting
Wereld Natuur Fonds
Stichting (boot)vluchteling
Stichting Scrilancare
Anova Health Institute
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172
180
216
144
180
120
300
30
60

-

500
5.500

-

72
180
216
144
180
120
300
30
60
56
18
75
250

413
1.908

1.701

-

18
75

-
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2019
€
8 Ondersteuningen overigen
Anima] Care Samos
Diverse overige ondersteuningen

9 Algemene lasten
Kantoorbenodigdheden en drukwerk
Bankkosten
Overige algemene kosten

2018
€

2.400
1.393
3.793

-

244
746
990

2.400
169
2.569

272
447
668
1.387

Aldus opgemaakt d.d. 5 maart 2020.

R.J.G. Hartman
Getekend op .......
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