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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Olrik
Generaal Foulkesweg 86
6703 BZ WAGENINGEN

Veenendaal, 18 februari 2020
Onze ref: R/2018/2600/JL
Betreft: accountantsrapport 2018

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 3.824 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief
resultaat van € 2.244, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Olrik te Wageningen is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en
de winst-en-verliesrekening over 2018 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 Olrik. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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.
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3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De stichting is opgericht op 17 maart 2005. De stichting draagt de naam Stichting Olrik en is
zowel statutair als feitelijk gevestigd te Wageningen.
De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09150118.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
- mevrouw I. Soemantri, voorzitter;
- mevrouw S.N. Ratten, secretaris;
- mevrouw E.A.M. Knook, penningmeester.
3.3

Doelstelling

De stichting heeft de navolgende statutaire doelstelling:
1. Het ondersteunen van instellingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 SW, een en ander
ter beoordeling van het bestuur; het opzetten van projecten van liefdadigheid, en
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.4

ANBI

Door de belastingdienst is aan de stichting een ANBI status afgegeven.

3

FINANCIEEL VERSLAG
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1

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

1.1

Jaarverslag

Stichting Olrik is opgericht op 17 maart 2005.
Doelstelling van de stichting is: het ondersteunen van lokale, kleinschalige goede doelen, in de
omgeving van Wageningen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. De
inkomsten van de stichting bestaan uit donaties.
De belastingdienst heeft de stichting een ANBI-status toegekend.
In 2018 is 2.020,18 euro besteed aan goede doelen, waaronder het jaarlijkse uitje van de Poolse
kinderen die via Pax Kinderhulp vakantie vieren bij Nederlandse gastouders. Daarnaast heeft de
stichting weer een bijdrage geleverd aan de Kreeft Hike en Bike, een jaarlijks terugkerend
evenement, waarbij de opbrengst steeds naar andere goede doelen gaat. Dit jaar ging de
opbrengst onder andere naar de Speelgoedbank Wageningen, Stichting Huis van Liefde in
Veenendaal en Stichting Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei, voor complementaire oncologische
zorg.
Daarnaast hebben we een donatie gedaan aan de Twan Foundation, opgezet door de in 2017
overleden Eric Baas uit Bennekom. Diens kleinzoon Twan lijdt aan de ziekte Ataxia
Telangiectasia, een zeldzame ziekte. De inkomsten van de foundation zijn bestemd voor
onderzoek naar genezing voor deze ziekte.
Op de website www.stichtingolrik.nl is meer te lezen over de projecten die wij ondersteunen.
De stichting is voornemens ook in 2019 door te gaan op deze weg.
Namens het bestuur,

Wageningen, 18 februari 2020
I. Soemantri
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2018
Winst-en-verliesrekening over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

3.824

6.068

3.824

6.068
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31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen

(2)

Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden

2.949

5.193

875

875

3.824

6.068

(3)

Overlopende passiva
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018
€

2017
€

€

€

Baten
Kosten

(4)

-

10.000

Besteed aan doelstelling

(5)

2.147

4.662

-2.147

5.338

-97

-148

Resultaat
Belastingen

-2.244
-

5.190
-

Resultaat

-2.244

5.190

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(6)
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Olrik, gevestigd te Wageningen, bestaan voornamelijk uit het
ondersteunen van instellingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 SW en het opzetten van
liefdadigheidsprojecten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
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. Kosten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

9

Stichting Olrik
bij rapport d.d. 18 februari 2020

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het
jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere
lasten van het verslagjaar 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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen schenkingen en giften.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€

€

1. Liquide middelen
Triodos Bank N.V.

3.824

6.068

De per 31 december 2018 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
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PASSIVA
2. Stichtingsvermogen
2018

2017

€

€

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

5.193
-2.244

3
5.190

2.949

5.193

Stand per 31 december

3. Kortlopende schulden
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overlopende passiva
Accountantskosten

875

12

875
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5

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018
2018

2017

€

€

4. Baten
Ontvangen schenkingen

-

10.000

127
2.020

633
4.029

2.147

4.662

127
-

133
500

127

633

2.020

4.029

-97

-148

97

148

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.
5. Besteed aan doelstelling
Kosten eigen organisatie
Verstrekte donaties

Kosten eigen organisatie
Overige kosten
Accountantskosten

Verstrekte donaties
Giften
6. Financiële baten en lasten
Rentelasten
Rentelasten
Bankrente en -kosten

Wageningen, 18 februari 2020

I. Soemantri

S.N. Ratten

E.A.M. Knook
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