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Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Vrienden van de Schoolvereniging Eben-Haëzer te Huizen 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.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

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 heeff
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 Vrienden van de
Schoolvereniging Eben-Haëzer. 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.

Verantwoordelijkheid van de accountant

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.

Van Ree Accouníanís is een líandelsnaam van Van Ree Accouníanís BV.

Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene vootvraatden van íoepasxing die gedepoííeeíd zijn ondeí nummeí bOá8u96 bij de Kameí van Koo?ihandel íe füíeí:h}.
Op veïzoek woíden öeze kosíeloos íoeHeionden.
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ALGEMEEN

De stichting is opgericht op 7 november 1989 en heeff ten doel het verwerven van fondsen, het beheer daarvan en
het uitlenen van kapitaal aan de rechtsopvolger van de schoolvereniging Eben-Haëzer.

Samenstelling bestuur per 31 december 2019:

- De heer W. van der Kaaij (voorzitter)
- Mevrouw W.M. Ouwerkerk- de Vries (secretaris)
- De heer A.W.G. Reurink (penningmeester)

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

In het jaar 2020 doet zich de coronavirus COVID-19 voor. Voor de Stichting Vrienden van de Schoolvereniging
Eben-Haëzer zal deze crisis naar verwachting nauwelijks gevolgen hebben omdat de baten overwegend bestaan
uit inkomsten uit het vermogen.

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
:an Ree %countants BV

n
'.A. (Marie?ozendaal RA

vestigingsdirecteur 1 pfü'föí
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

In euro's

ACTIEF

Financíële vaste actíva

Leningen u/g
Effecten

31 dec. 2019

22.689
98.427

121.116

31 dec. 2018

22.689
90.528

113.217

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal actief

o
167.439

167.439

288.555

4
169.425

169.429

282.646

PASSIEF

Eigen vermogen 288.555 282.646

Totaal passief 288.555 282.646
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EXPLO?TAT?EREKENING OVER 2019

In euro's

BATEN 2019 2018

Rente
Dividend
Koerswinst effecten

920
606

15.272

927
419

o

16.798 1.346

LASTEN

Algemene kosten
Kosten statutenwijziging
Bestuurskosten- en representatiekosten
Bankkosten en kosten effectenbeheer

Bijdrage VPCBO Ichthus
Bijdrage St. Opdracht in Afrika
Bijdrage St. Albanië Comité Huizen
Koersverlies effecten

1 .468
464
324
133

7.500
500
500

o
10.889

1.361
o

408
1.004
7.500

750
500

6.936
18.459

Exploitatiesaldo 5.909 -17.113
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TOELICHTING

In euro's

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
De jaarrekening is opgesteld volgens eigen grondslagen.
De effecten zijn gewaardeerd op de beurswaarde.
Alle overige posten zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

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

Toelichting op de balans
2019 2018

Leningen u/g

Per 1 januari
Aflossing boekjaar

Per 31 december

22.689
o

22.689

22.689
o

22.689

Lening aan de Hervormde Gemeente te Huizen,
rentevergoeding 4% per jaar

Effecten

Per 1 januari
Saldo aankopen/verkopen

Koersresultaat boekjaar

Per 31 december

90.528
-7.980

15.879

98.427

101.442
-3.978

-6.936

90.528

Specificatie:
- Aandelen

- Obligaties

Per 31 december

55.379
43.048

98.427

52.102
38.426

90.528

Vorderingen en overlopende activa

Rente, per 31 december o 4
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2019 2018

Liquide middelen

Rabobank, verenigingsrekening
Rabobank, beleggersrekening
Rabobank, bedrijfsbonusrekening

Per 31 december

385
1.054

í66.000

167.439

351
'1.074

168.000

169.425

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar

Saldo per 31 december

282.646
5.909

288.555

299.759
-17.113

282.646

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Aan de scholengemeenschap VPCBO Ichthus is voor het jaar 2020 € 10.000 toegezegd als bijdrage in de kosten
van een ICT-project.
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