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Algemeen 
De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zwolle ingeschreven onder 
nummer 50811134. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Winstuitverlies bestaan uit lotgenoten die in hun omgeving te maken 
hebben of te maken hebben gehad met de ziekte kanker in contact met elkaar te laten komen. Op 
deze manier kunnen de ervaringen met elkaar gedeeld worden. In het bijzonder ook op geestelijk 
gebied. 
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Samenstellingsverklaring 
 
Opdracht 
Ingevolge de ons verstrekte doorlopende opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting 
Winstuitverlies gevestigd te Nunspeet samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde 
jaarrekening berust bij de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een 
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking 
tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en 
samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich 
mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die 
aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 
 
Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. 
 
Veenendaal, 13 mei 2022 
 
H. Joosse 
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Jaarrekening  

Balans 
 

Activa  Balans per 31-12  Passiva 

  2021 2020   2021 2020 

 € €  € € 

Vlottende activa   Eigen vermogen   
Debiteuren 0 0 Kapitaal 19.989 16.588 

Voorraden 2.431 1.084    

Liquide middelen 17.558 15.504    

      

       
Totaal 19.989 16.588   19.989 16.588 
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Winst- en verliesrekening  
 

Winst- en verliesrekening 

 2021    2020   

  €   € 

Opbrengsten  8.542   6.632 

Af: Directe kosten  2.468   1.086 

      
Som der bedrijfsopbrengsten  6.074   5.546 

      
Kantoorkosten 2.164   2.047  
Bestuurskosten 213   369  
Verkoopkosten 47   800  

      

      

      
Som der bedrijfslasten  2.424   3.216 

      
Bedrijfsresultaat  3.650   2.330 

      
Financieel resultaat uit rente  -249  -275  

      
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering  3.401   2.055 

      
Buitengewone baten -   -  
      

      

      
Eindresultaat  3.401   2.055 
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico voor oninbaarheid. 
 
 
Resultaat 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde diensten en 
ontvangen bijdragen cq giften. 
 
Inkoopwaarde omzet 
De inkoopwaarde van de omzet omvat de inkoopprijs van de verkochte en geleverde diensten. 
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Toelichtingen 

Toelichting op de balans  
 

Vlottende activa 
 
Debiteuren   
 
 
Te ontvangen van donateurs  
  

    
Voorraden 

 
Boeken  2431 1084 

    
Totaal  2431 1084 

   
 
Liquide middelen 

    
    

    

Rabobank NL63 RABO 0157.5841.51  6.107 3.055 

Rabobank NL08 RABO 1475.3305.29  11.451 12.449 

    
Totaal  17.558 15.504 

 

 

  

 2021 2020  

 € €  

    
0 0  
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Toelichting op de Winst- en verliesrekening 

 2021 2020 

 € € 

Omzet   
* Opbrengsten Giften  5.209,00   3.450,00   

* Opbrengsten Contactdagen 255,65 0,00 

* Opbrengsten Jongerenweekend 0,00 75,00 

* Opbrengsten Rondvaart 0,00 40,00 

* Opbrengsten Lezingen/verkoping 524,61     205,37     

* Donaties  2.552,50  2.862,00  

Totale omzet 8.541,76 6.632,37 

   
Directe kosten   
* Contactdagen 1.832,46 525,94 

* Rondvaart 0,00 0,00 

* Inkoop boeken  1.710,65 0,00 

* Voorraad mutatie (boeken) -1346,72 0,00 

* Jongerenweekend 271,96 560,05 

Totale directe kosten 2.468,35 1.085,99 

   

   
Kantoorkosten   
* Drukwerk 2.019,40    1.902,96    

* Overige kosten 144,47   144,47   

Totale kantoorkosten 2.163,87 2.047,43 

   

   
Bestuurskosten   
* Kilometervergoeding 40,28 5,70 

* Onkosten bestuur 172,78 363,42      

Totale bestuurskosten 213,06 369,12 

   

   
Verkoopkosten   
* Reclame/advertenties 47,18 799,67 

Totale verkoopkosten 47,18       799,67       

 

  

  
Rentebaten en -lasten   
* Rente opbrengst bank 1,00         0,90         

* Kosten bank 249,64 275,92 

Totale bankkosten 248,64       275,02       
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Bijlagen 
A. Ondertekening goedkeuring:  ‘Jaarrekening’ door voorzitter en penningmeester  
B. Verklaring van juistheid door administratiekantoor  
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A. Ondertekening goedkeuring  ‘Jaarrekening’ door het  bestuur 
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B. Verklaring van juistheid door administratiekantoor 
 

Dit (door de Stichting Winstuitverlies opgestelde rapport) is gecontroleerd door Boekhoudburo De 

Lange, Oenenburgweg 140, te Nunspeet.  

Er is geconstateerd dat de gepresenteerde cijfers 2021 aansloten met de ingevoerde administratie 

welke ook zelf is verwerkt door de stichting Winst uit Verlies. 
 

Dhr. J. W. de Lange 


