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1722 HD  LANGEDIJK

datum 10 mei 2021

ref. JH/j-1137-70

betr. Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hiermee berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

OPDRACHT

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van 

Stichting Venusfonds te Langedijk samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid berust bij de bestuurders van de stichting.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen 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.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeen-

stemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving respectievelijk de 

van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.
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ALGEMEEN

OPRICHTING

Blijkens notariële akte d.d. 29 september 2005, verleden voor notaris Mr. F.M. de Vries te Langedijk, 

is de stichting opgericht onder de naam Stichting Venusfonds. De stichting is statutair 

gevestigd te Langedijk.

DOEL

Artikel 2 van de statuten van de venootschap luidt:

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van initiatieven, die gericht zijn op het welzijn 

van de bevolking van de gemeente Langedijk, in het bijzonder het bevorderen van de welvaart van

de minderbedeelden.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het samenwerken met besturen van 

scholen, verenigingen en andere instellingen die een soortgelijk doel nastreven en voorts door al

hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

BESTUUR

In 2020 bestaat het bestuur van de stichting uit:

- de heer P. de Vries, voorzitter;

- de heer J.J.M. Hameeteman, secretaris;

- mevrouw G.J.B. Boerma-van Dolder, penningmeester.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag 

bereid nadere toelichting te geven.

Van Dolder Administratiekantoor

G.J.B. Boerma-van Dolder
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

i i

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 7.068 7.187

7.068 7.187

31-12'1931-12'20
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

i i

31-12'1931-12'20

PASSIVA

Eigen vermogen:

reserve ten behoeve van de doelstelling 7.068 7.068 7.187 7.187

7.068 7.187
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

i i

Baten:

Giften - -

Lasten:

uitgaven inzake statutaire doelstelling - - 305 305

Exploitatieresultaat - -305

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - -

Rentelasten en soortgelijke kosten 119 119

119 119

Resultaat -119 -424

'20 '19
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemene aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

De grondslagen op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld gaan uit van de historische kosten.

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.

De grondslagen voor de jaarrekening zijn ten opzichte van vorig boekjaar niet gewijzigd.

De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn, zo nodig, slechts 

voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Bedragen luidende in vreemde valuta zijn herleid in euro's tegen de geldende omrekeningskoersen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING

VAN HET RESULTAAT

Baten en lasten

Baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij

tot ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar hebben geleid.

Winsten

Winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico's

Verliezen en risico's worden in acht genomen, zodra zij kunnen worden geconstateerd.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Liquide middelen
31-12'20 31-12'19

i i

Rabobank, rekening-courant 5.646 5.765

Rabobank, spaarrekening 1.422 1.422

7.068 7.187

PASSIVA

Eigen vermogen

31-12'20 31-12'19

i i

Reserve ten behoeve van de doelstelling 

Saldo per 1 januari 7.187 7.611

Resultaat -119 -424

Saldo per 31 december 7.068 7.187
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

'20 '19

i i

Uitgaven inzake statutaire doelstelling

Matras - 180

Schoolspullen - 125

- 305

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 119 119


