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Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld  
Binnenveld 11  
3771PL Barneveld

Barneveld, 23 juni 2022

Betreft: Jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 6.200.591 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 12.124,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld  te Barneveld is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 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 de bepalingen van RJ6 650 Fondsenwervende organisaties. 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
Vrienden Kinderhospice Binnenveld . 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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3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld  bestaan voornamelijk uit het verrichten
van al hetgeen dienstbaar is aan het realiseren van de doelstelling van Stichting Kinderhospice
Binnenveld, gevestigd te Barneveld, voorzover bekostiging daarvan uit andere hoofde niet mogelijk is.

3.2                Bestuur

Gedurende het boekjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:
1. De heer G. Noorman - voorzitter
2. De heer T. Roskam - bestuurslid algemene zaken
3. De heer A. van der Vliet - secretaris / penningmeester
4. Mevrouw W.M. Stoelinga - bestuurslid algemene zaken

Vanaf 30 november 2021 zit de heer H. van de Bunt in het bestuur. De heer A. van de Vliet en de heer T.
Roskam zijn uitgetreden. 

Met dank voor de verleende opdracht en tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne
bereid.

Hoogachtend,
JonkerFieret adviseurs/accountants

 
A. Fieret RA RB 
              

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.088.358 4.434.595
Inventaris 489.471 19.266

5.577.829 4.453.861

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (2) 136.400 200.035
Liquide middelen  (3) 486.362 1.445.303

 622.762 1.645.338

 6.200.591 6.099.199

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (4)

Stichtingsvermogen 512.633 500.509
Bestemmingsreserve huisvestingslasten 2.219.776 2.197.101
Bestemmingsreserve verduurzaming
onroerend goed 75.000 75.000
Bestemmingsreserve uitbreiding
Kinderhospice Binnenveld 3.145.963 3.193.632

5.953.372 5.966.242

VOORZIENINGEN  (5)

Overige voorzieningen 42.756 87.706

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Crediteuren 15.062 214
Overige schulden en overlopende passiva 189.401 45.037

204.463 45.251

 6.200.591 6.099.199

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld

Samenstellingsverklaring afgegeven - 6 -
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Baten  (7) 535.402 507.293

Som van de geworven baten 535.402 507.293

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Ondersteuning Kinderhospice Binnenveld  (8) 233.387 130.731
Dotatie bestemmingsreserves  (9) 100.000 292.650
Lasten en onderhoud Binnenveld 11  (10) 32.572 29.124

365.959 452.505

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving  (11) 37.240 45.861

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten  (13) 397 936
Algemene lasten  (14) 118.614 8.041

119.011 8.977

Saldo voor financiële baten en lasten 13.192 -50
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (15) 5 50
Rentelasten en soortgelijke lasten  (16) -1.073 -

-1.068 50

Saldo 12.124 -

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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3                TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld  is feitelijk en statutair gevestigd op Binnenveld 11  te
Barneveld en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08108335.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld  zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

3.1                ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 Fondsenwervende organisaties.
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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

3.2                GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijving

Actief
%

Bedrijfsgebouwen en terreinen  0-4
Inventaris  20

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Voor zover nodig is op de vorderingen een
voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

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.

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald
op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. De voorzieningen hebben een overwegend
langlopend karakter.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost. Dit is meestal de nominale waarde.

3.3                GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn
of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)
staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten
in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en
lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en
lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten
met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie
opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -
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Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten. 

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -
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3.4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen

en
terreinen 

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 4.863.418 388.600 5.252.018
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -428.822 -369.334 -798.156

4.434.596 19.266 4.453.862

Mutaties 
Investeringen 738.528 510.433 1.248.961
Afschrijvingen -84.766 -40.228 -124.994

653.762 470.205 1.123.967

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 5.601.946 899.033 6.500.979
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -513.588 -409.562 -923.150

Boekwaarde per 31 december 2021 5.088.358 489.471 5.577.829

De WOZ waarde van Binnenveld 11 is € 2.588.000. Zulks naar de waardepeildatum van 1 januari 2020.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Nog te ontvangen bedragen van Kinderhospice Binnenveld

Nog te ontvangen giften van Kinderhospice Binnenveld 100.000 200.000
Door te storten bedragen Kinderhospice Binnenveld - 35

100.000 200.035

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende activa

Nog te factureren omzet 36.400 -

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank betaalrekening 168.883 97.876
ABN AMRO Bank spaarrekening 235.207 1.085.207
Rabobank betaalrekening 78.535 25.163
Rabobank spaarrekening 3 235.007
Kas 3.734 2.050

486.362 1.445.303

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

4. RESERVES EN FONDSEN

Stichtingsvermogen 512.633 500.509
Bestemmingsreserve huisvestingslasten 2.219.776 2.197.101
Bestemmingsreserve verduurzaming onroerend goed 75.000 75.000

Bestemmingsreserve uitbreiding Kinderhospice Binnenveld 3.145.963 3.193.632

5.953.372 5.966.242

2021

€

2020

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 500.509 500.509
Resultaat boekjaar 12.124 -

Stand per 31 december 512.633 500.509

Bestemmingsreserve huisvestingslasten

Stand per 1 januari 2.197.101 2.271.332
Dotatie 100.000 -
Onttrekking -77.325 -74.231

Stand per 31 december 2.219.776 2.197.101

Bestemmingsreserve verduurzaming onroerend goed

Stand per 1 januari 75.000 70.000
Dotatie - 5.000

Stand per 31 december 75.000 75.000

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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Bestemmingsreserve uitbreiding Kinderhospice Binnenveld

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Bestemmingsreserve uitbreiding Kinderhospice Binnenveld

Stand per 1 januari 3.193.632 2.905.982
Dotatie - 287.650
Onttrekking -47.669 -

Stand per 31 december 3.145.963 3.193.632

5. VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen 42.756 87.706

Er wordt jaarlijks € 15.000 gedoteerd aan de voorziening gedurende een periode van 10 jaar. Dit gebeurt
sinds 2015. De inschatting van de hoogte van de kosten op basis van het onderhoudsplan is € 150.000.

Stand per 1
januari 2021

€

Dotatie

€

Onttrekking

€

Stand per 31
december

2021

€

Groot onderhoud gebouwen 87.706 15.000 -59.950 42.756

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Crediteuren

Crediteuren 15.062 214

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen posten 32 13
Accountantslasten 1.500 1.500
Nog te betalen lasten Stichting Kinderhospice Binnenveld 187.869 43.524

189.401 45.037

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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3.5                TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
7. Baten

Ontvangen giften 210.347 83.170
Omzet verhuur pand 225.055 185.645
Giften ten behoeve van nieuwbouw dagopvang - 238.478
Ontvangsten Kinderhospice Binnenveld 100.000 -

535.402 507.293

Besteed aan de doelstellingen

8. Ondersteuning Kinderhospice Binnenveld

Bijdrage Stichting Kinderhospice Binnenveld 175.211 106.740
Lasten Stichting Kinderhospice Binnenveld 25.296 19.753
Lasten dagopvang 32.880 4.238

233.387 130.731

9. Dotatie bestemmingsreserves

Dotatie bestemmingsreserves 100.000 292.650

Voor de toelichting op de dotatie bestemmingsreserve wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

10. Lasten en onderhoud Binnenveld 11

Onroerend zaak- en waterschapsbelasting 5.696 5.155
Onderhoud tuin 11.876 8.969
Dotatie voorziening groot onderhoud 15.000 15.000

32.572 29.124

11. Lasten fondsverwerving

Kosten fondsenwerving 33.374 41.004
Lasten public relations 3.866 4.857

37.240 45.861

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Er zijn in 2021 geen bezoldigingen uitgekeerd aan (voormalige) bestuurders en commissarissen

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst.

Afschrijvingen

12. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 84.766 66.983
Inventaris 40.228 7.248

124.994 74.231
Vrijval bestemmingsreserve huisvestingslasten -124.994 -74.231

- -

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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Overige bedrijfslasten

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
13. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften - 164
Automatiseringslasten 9 114
Telefoon 339 293
Porti - 365
Contributies en abonnementen 49 -

397 936

14. Algemene lasten

Accountantslasten 4.304 3.322
Verzekeringslasten 484 484
Banklasten 550 677
Representatielasten 7.179 647
Huur externe vergaderruimte 413 446
Overige algemene lasten 105.684 2.465

118.614 8.041

Financiële baten en lasten

15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate banken 5 50

16. Rentelasten en soortgelijke lasten

Overige rentelasten 1.073 -

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Barneveld, ...........................

  
 

G. Noorman - voorzitter H. van de Bunt - secretaris / penningmeester
 
 
 
 

W.M. Stoelinga - bestuurslid algemene zaken 
 

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
stichting vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld
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