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VERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting De Wijkwieg 
Jan van Nassaustraat 17  
8281 ZC Genemuiden

Kenmerk Behandeld door Datum

49494 AJvG 25 juni 2020

Onderwerp

Jaarrekening 2019

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

1                OPDRACHT

De opdracht betrof het -in het kader van de functie van penningmeester- samenstellen van de
jaarrekening 2019 van Stichting De Wijkwieg te Genemuiden. Deze jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 decemember 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 financiele
verslaggeving opgenomen. 

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

Daar deze jaarrekening is samengesteld vanuit de functie van penningmeester en bestuurslid en niet in
de hoedanigheid van accountant, is het niet toegestaan een samenstellingsverklaring bij deze
jaarrekening af te geven. Zoveeel mogelijk is echter getracht de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiele verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW te volgen. 

www.wijkwieg.nl    |    085 – 00 676 00 



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting De Wijkwieg bestaan uit het ondersteunen en begeleiden van jonge 
(aanstaande) moeders (die vanwege geloof on andere redenen niet meer thuis kunnen wonen) tijdens
de zwangerschap en daarna en hun (ongeboren) kinderen, teneinde deze kinderen een veilige en
kansrijke start in het leven te bieden. 

De stichting is gevestigd te 8281 ZC Genemuiden (Jan van Nassaustraat 17). 

3.2                Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

M.A. Heutink (voorzitter)
S. Brouwer (secretaris)
A.J. van Gaalen - Wagterveld (penningmeester)
M.M. Grégoire - Meissner (algemeen bestuurslid)

3.3                Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 30 september 2019 verleden voor notaris mr. A.P. Fijn te Zwolle is opgericht
Stichting De Wijkwieg. 

3.4                Overige gegevens

website: www.wijkwieg.nl
telefoonnummer: 085-0067600
RSIN: 860461154

3.5                Kamer van Koophandel / publicatieplicht

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Zwolle onder nummer 75967251. Op grond van de rechtsvorm, doelstelling en omzet heeft de stichting
geen plicht tot publicatie van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 43.364

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 3.155
Liquide middelen 43.396

46.551

Af: kortlopende schulden 3.187

Werkkapitaal 43.364

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen ben ik graag bereid.

Hoogachtend,
A.J. van Gaalen - Wagterveld 
Penningmeester
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Debiteuren 3.155

Liquide middelen  (2) 43.396

 46.551
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31 december 2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Resultaat boekjaar 43.364

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren 3.187

 46.551
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

Opbrengsten  (5) 48.351
Kostprijs van de opbrengsten  (6) 4.176

Bruto opbrengsten 44.175

Kosten

Kantoorkosten  (7) 185
Algemene kosten  (8) 605

790

Bedrijfsresultaat 43.385

Rentelasten en soortgelijke kosten  (9) -21
-

Resultaat 43.364
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Wijkwieg bestaat uit het ondersteunen en begeleiden van jonge 
(aanstaande) moeders (die vanwege geloof on andere redenen niet meer thuis kunnen wonen) tijdens
de zwangerschap en daarna en hun (ongeboren) kinderen, teneinde deze kinderen een veilige en
kansrijke start in het leven te bieden. 

Vestigingsadres

Stichting De Wijkwieg (geregistreerd onder KvK-nummer 75967251) is feitelijk gevestigd op Jan van
Nassaustraat 17, 8281 ZC Genemuiden.

 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. Winsten worden toegerekend aan
de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Investeringssubsidies

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op de
kostprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij
dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
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Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit giften, donaties en
sponsoractiviteiten, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

STICHTING DE WIJKWIEG TE GENEMUIDEN
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
   

_____________________________________________________________________________
- 10 -

_____________________________________________________________________________



4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

Debiteuren

Debiteuren 3.155

2. Liquide middelen

Rabobank NL24RABO0346501180 43.396
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2019

€

Resultaat boekjaar

Stand per 30 september -
Resultaat boekjaar 43.364

Stand per 31 december 43.364

4. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

Crediteuren

Crediteuren 3.187
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

5. Opbrengsten

Eenmalige giften 21.763
Opbrengsten acties en sponsoractiviteiten 26.588

48.351

6. Kostprijs van de opbrengsten

Kosten acties en sponsoractiviteiten 4.176

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

Overige bedrijfskosten

7. Kantoorkosten

Drukwerk 135
Contributies en abonnementen 50

185

8. Algemene kosten

Advieskosten 605

Financiële baten en lasten

9. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten -21
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6                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden, welke belangrijke financiële
gevolgen hebben voor de jaarrekening.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Omtrent de resultaatbestemming is het volgende bepaald:
In de statuten is vermeld dat het resultaat wordt aangemeld ten behoeve van de verwezenlijking van de
doelstelling van de stichting. Aan het bestuur van de stichting zal worden voorgesteld het in het
boekjaar behaalde resultaat conform het in de statuten bepaalde toe te voegen aan de
kapitaalrekening. 

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Genemuiden, 25 juni 2020

  
M.A. Heutink S. Brouwer

  
M.M. Grégoire - Meissner A.J. van Gaalen - Wagterveld
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