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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting WeDo Foundation
Woldpoort 1 A
8331 KP Steenwijk

Kenmerk Behandeld door Datum

18855 / 2019 MS 7 april 2020

Geachte heer Manuputty,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 4.116 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.227, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting WeDo Foundation te Steenwijk is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten

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 in overeenstemming met in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 WeDo Foundation.

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.



3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt  € 3.227 tegenover  € 889 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen

als volgt worden samengevat:

Saldo 2019

€

Saldo 2018

€

Baten 3.469 960

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 115 -

Kosten van beheer en administratie - 50

Financiële baten en lasten 127 21

Saldo 3.227 889

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 4.116 889

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 4.116 889

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Reinders Snijder

Accountants en Belastingadviseurs

R. Reinders RA 

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 4.116 889

4.116 889

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk

Samenstellingsverklaring afgegeven   



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Algemene reserve 4.116 889

4.116 889

Samenstellingsverklaring afgegeven - 6 -



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

Baten 3.469 960

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (4) 115 -

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (5) - 50

Saldo voor financiële baten en lasten 3.354 910

Financiële baten en lasten  (6) -127 -21

Batig / nadelig saldo 3.227 889

Resultaatbestemming

Algemene reserve 3.227 889

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting WeDo Foundation (geregistreerd onder KvK-nummer 72011025), statutair

gevestigd te Steenwijk, bestaan voornamelijk uit: het bevorderen, financieren en ondersteunen van leer-en

ontwikkelingstrajecten voor kinderen uit het dorp Ouw, Sapuruna en het financieel ondersteunen van de

basisscholen in het gemelde dorp Ouw.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting WeDo Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Woldpoort 1 A te Steenwijk en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72011025.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. 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

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -



4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Liquide middelen

Triodos bank Internet Zaken Rekening 4.116 889

PASSIVA

2. Reserves en fondsen

Algemene reserve 4.116 889

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 889 -

Resultaatbestemming 3.227 889

Stand per 31 december 4.116 889

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

3. Netto-omzet4

Donaties en giften 3.469 960

4. Besteed aan de doelstellingen

Leer- en ontwikkelingstrajecten

Schoolgeld en overige kosten 115 -

5. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten - 50

Algemene lasten

Kosten kamer van koophandel - 50

6. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -127 -21

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankrente en kosten -127 -21

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -



6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2019

De directie stelt voor om de winst over 2019 als volgt te bestemmen:

2019

€

Resultaat 3.227

Toevoeging overige reserves 3.227

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening

verwerkt.

Stichting WeDo Foundation te Steenwijk

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -



Ondertekening bestuur voor akkoord

Steenwijk, 7 april 2020

W.L.Z.I.J. Manuputty E. Willemsen 

P.P.E. Pelupessy


