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Samenstellingsverklaring

 
Opdracht: 
Ten behoeve van het bestuur heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 
samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij de 
stichting. Mijn verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, 
samenstellen van de jaarrekening. 
 
Werkzaamheden: 
Mijn werkzaamheden bestonden uit het voeren van de boekhouding en het adviseren 
van de onderneming. Op basis van de door mij gevoerde boekhouding is de 
jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2. De aard en de 
omvang van mijn werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen 
resulterenin zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een 
controleverklaring ofbeoordelingsverklaring kan worden ontleend. 
 
Tot het geven van nadere toelichting ben ik  graag bereid. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frieda Klaassen  
 
Klaassen administratie en educatie 
friedaklaassen@gmail.com 
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Balans Debet

Omschrijving 2014 2013

Vaste Activa :

 - Materiele vaste activa -€                     -€                     

-€                     -€                     

Vlottende activa :

 - Betalingsmiddelen 483,46€                1.453,73€             

483,46€                1.453,73€             

Totaal 483,46€                1.453,73€             

Balans credit

Omschrijving 2014 2013

Reserves en fondsen :

 - Stand begin boekjaar 569,93€                666,25€                

 - Resultaat -108,32€              -96,32€                

Totaal eigen vermogen 461,61€                569,93€                

Schulden op korte termijn :

 - Crediteuren en overlopende passiva 21,85€                  883,80€                

Totaal schuld korte termijn 21,85€                  883,80€                

Totaal 483,46€                1.453,73€             
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Staat van baten en lasten

Omschrijving Lasten 2014 Baten 2014 Lasten 2013 Baten 2013

Festivalkosten -€               -€               

Website 22,32€            -€               

Baten 22,32€            -€               

Bankkosten 108,32€          96,32€            

Subtotaal 130,64€          22,32€            96,32€            -€               

Exploitatiesaldo -108,32€        -96,32€          

Totaal 22,32€            22,32€            -€               -€               
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Bedrijfsgegevens

Algemeen: 
Stichting Stuifmeel is opgericht in 2012. De doelstelling van de stichting is: 
middels de "bestuivende" werking van kunst ideeën overbrengen, zinnen prikkelen, 
keuzes beïnvloeden, ontwikkelingen op gang brengen en onderlinge verbindingen maken. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunst als vertrekpunt en verder al hetgeen hiermee in 
de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De 
stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door activiteiten aan te bieden waarbij 
mensen verbinding met kunst kunnen maken door wisselwerking tussen beleven en 
participeren en waarbij het experimenteren, ervaren en verwonderen centraal staat.  
In september 2012 is er het Bijenfestival georganiseerd. In 2013 en in 2014 zijn er geen 
activiteiten in de stichting verricht. 
 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening: 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende 
organisaties,  uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. (RJ 650) De 
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op  historische kosten en kostprijzen.  
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
 
Algemeen  
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijginsprijs. 
Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening 
genummerd.  
 
Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het vorig jaar.  
 
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa  worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van 
lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening 
houdend met een eventuele restwaarde.  Materiële vaste activa aangeschaft gedurende 
het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.  
 
Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva  
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn 
opgenomentegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 
op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
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Specificatie crediteuren en overlopende passiva

Omschrijving Bedrag

triodos 21,85€         

Totaal 21,85€         


