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Stichting Steun 22Q11
T.a.v. het bestuur
Frontstraat 2
5405 PB  Uden

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Steun 22Q11 te Uden.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Steun 22Q11 te Uden is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over 2017 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Steun 22Q11.

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.

Uden, 29 oktober 2018

Bolk & De Bekker
Accountants & Adviseurs

M.M. van Asseldonk RA
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1.2 Algemeen

Bestuur

Het bestuur van Stichting Steun 22Q11 bestaat uit mevrouw K. van Bekkum, mevrouw J. van Haren en
mevrouw P. Oostema - van Houwelingen. 

1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

Werkelijk
2017

Werkelijk
2016

€ % € %

Baten 129.094 100,0 102.160 100,0
Besteed aan doelstellingen -18.541 -14,4 -9.757 -9,6

Brutowinst 110.553 85,6 92.403 90,4

Personeelskosten 6.028 4,7 6.073 5,9
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.307 1,0 407 0,4
Overige lasten 46.435 36,1 18.851 18,4

Som der lasten 53.770 41,8 25.331 24,7

Saldo van baten en lasten 56.783 43,8 67.072 65,7

Financiële baten en lasten 66 0,1 357 0,3

Saldo van baten en lasten 56.849 43,9 67.429 66,0

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Bolk & De Bekker
Accountants & Adviseurs

M.M. van Asseldonk RA
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2.1 Balans per 31 december 2017 
(na resultaatverdeling)

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventarissen 9.495 1.654

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen 16.146 5.600

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 971 427

Liquide middelen 116.941 82.489

143.553 90.170

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 4
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31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 100.000 60.023
Overige reserve 36.753 29.904

136.753 89.927

Langlopende schulden

Overige schulden 750 -

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 9 244
Overige schulden en overlopende passiva 6.041 -1

6.050 243

143.553 90.170

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 5
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2.2 Staat van baten en lasten over 2017 

Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

€ € €

Baten 129.094 77.700 102.160

Besteed aan doelstellingen -18.541 -300 -9.757

Brutowinst 110.553
77.400

92.403

Lasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.307 1.500 407
Overige lasten 52.463 20.031 24.924

Som der lasten 53.770 21.531 25.331

Saldo van baten en lasten 56.783 55.869 67.072

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 80 - 357
Rentelasten en soortgelijke kosten -14 -78 -

Financiële baten en lasten 66 -78 357

Saldo van baten en lasten 56.849 55.791 67.429

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve documentaire - 25.000
Bestemmingsreserve onderzoek 50.000 50.000
Overige reserve 6.849 -7.571

56.849 67.429

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 6
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Steun 22Q11 is feitelijk en statutair gevestigd op Frontstraat 2, 5405 PB te Uden en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61013471.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Steun 22Q11 bestaan voornamelijk uit het behartigen van de belangen van
mensen met 22Q11 deletiesyndroom.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarverslaggeving vindt plaats met toepassing van de richtlijn C Kleine organisaties zonder
winststreven, zoals uitgevaardigd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 7
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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 reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Daarnaast de ontvangen
giften van derden.

De direct toe te rekenen lasten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen.

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 8
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2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2017

Aanschaffingswaarde 2.161
Cumulatieve afschrijvingen -507

Boekwaarde per 1 januari 2017 1.654

Mutaties 

Investeringen 9.148
Afschrijvingen -1.307

Saldo mutaties 7.841

Stand per 31 december 2017

Aanschaffingswaarde 11.309
Cumulatieve afschrijvingen -1.814

Boekwaarde per
31 december 2017 9.495

Afschrijvingspercentages 20%

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad boeken 6.375 4.500
Voorraad knuffelapen 3.596 300
Voorraad kleding 3.521 500
Voorraad overige 2.654 300

16.146 5.600

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 9



Stichting Steun 22Q11, Uden

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde representatiekosten 491 -
Nog te ontvangen giften 480 427

971 427

Liquide middelen

Knab spaarrekening I 65.094 79.487
Knab spaarrekening II 50.021 -
Knab betaalrekening 1.826 3.002

116.941 82.489

Stichtingsvermogen

Bestem-
mingsreser-

ves

Overige
reserve

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2017 60.023 29.904 89.927

Mutatie uit resultaatverdeling 50.000 - 50.000
Uit resultaatverdeling - 6.849 6.849
Bestede kosten -10.023 - -10.023

Stand per 31 december 2017 100.000 36.753 136.753

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve documentaire - 10.023
Bestemmingsreserve onderzoek 100.000 50.000

100.000 60.023

2017 2016
€ €

Bestemmingsreserve documentaire
Stand per 1 januari 10.023 -
Resultaatverdeling - 25.000
Bestede kosten documentaire -10.023 -14.977

Stand per 31 december - 10.023

Om de aandoening 22Q11 meer onder de aandacht te brengen is besloten mee te werken aan de tot
stand koming van een documentaire, deze is in 2017 gerealiseerd.

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 10
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Bestemmingsreserve onderzoek
Stand per 1 januari 50.000 -
Resultaatverdeling 50.000 50.000

Stand per 31 december 100.000 50.000

De stichting zal een deel van de onderzoekskosten van de universiteit naar de oorzaak van het 22Q11
deletie syndroom voor haar rekening nemen. De totale bijdrage aan de onderzoekskosten is vastgesteld
op € 150.000.

Langlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige schulden

Lening dhr. Veraart 750 -

2017
€

Lening dhr. Veraart

Saldo per 1 januari -

Mutaties

Verhoging 1.000

Stand per 31 december

Hoofdsom 1.000
Kortlopend deel -250

Saldo per 31 december 750

Betreft een renteloze lening.

Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 9 244

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten 4.140 -
Accountantskosten 1.650 -
Aflossingsverplichtingen 250 -
Overige schulden 1 -1

6.041 -1

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 11
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Aflossingsverplichtingen

Lening dhr. Veraart 250 -

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Op 1 april 2017 is er een huurovereenkomst afgesloten ten behoeve van de Frontstraat 1 te Uden, de
huur wordt telkens voortgezet voor een periode van 1 maand. De huurprijs bedraagt op jaarbasis circa 
€ 6.000 op jaarbasis.

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 12
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

€ € €

Baten

Donaties derden 47.315 35.000 35.149
Subsidiebaten 45.000 - -
Donaties evenementen 18.659 25.000 48.794
Bijdrage evenementen leden 9.654 10.000 8.108
Donaties leden 7.389 7.200 7.643
Omzet activiteiten 1.077 500 2.466

129.094 77.700 102.160

Besteed aan doelstellingen

Kosten documentaire 17.151 - -
Inkoopwaarde van de baten 1.390 300 9.757

18.541 300 9.757

Inkoopwaarde van de baten

Inkoop kleding 8.711 - 2.111
Inkoop diversen 3.069 - 5.246
Inkoop superaap 156 300 -
Voorraadmutatie -10.546 - 2.400

1.390 300 9.757

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 1.307 1.500 407

Overige lasten

Overige personeelskosten 6.028 3.000 6.073
Huisvestingskosten 4.106 6.159 -
Verkoopkosten 15.836 3.600 4.516
Kantoorkosten 7.447 4.512 8.326
Algemene kosten 19.046 2.760 6.009

52.463 20.031 24.924

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 13
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Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

€ € €

Overige personeelskosten

Onkostenvergoeding 6.000 3.000 6.000
Kantinekosten 28 - -
Werkkleding - - 73

6.028 3.000 6.073

Huisvestingskosten

Betaalde huur 4.106 6.159 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 8.042 1.200 48
Promotiekosten 3.175 2.400 1.906
Reis- en verblijfkosten 3.051 - 2.562
Representatiekosten 689 - -
Beurskosten 879 - -

15.836 3.600 4.516

Kantoorkosten

Drukwerk 4.028 - 4.152
Kantoorbenodigdheden 1.396 1.500 1.088
Porti 916 1.800 1.826
Communicatiekosten 842 960 1.042
Kosten automatisering 265 252 218

7.447 4.512 8.326

Algemene kosten

Kosten lotgenotencontactdagen 13.157 - 5.078
Accountantskosten 3.805 2.460 -
Georganiseerde evenementen 1.538 - 929
Boetes belastingen 50 - -
Overige algemene kosten 496 300 2

19.046 2.760 6.009

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 14
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Financiële baten en lasten

Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

€ € €

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente en bankkosten 80 - 357

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente belastingen 14 - -
Betaalde bankrente - 78 -

14 78 -

Uden, 29 oktober 2018

K. van Bekkum J.F.G.M. van Haren P. Oostema - van Houwelingen

'Samenstellingsverklaring afgegeven' 15




