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Stichting De school van Bovensmilde
t.a.v. de bestuursleden
Hoofdweg 60
9422 AJ Smilde

Arnhem, 2 juni 2008

Geachte bestuursleden,
Hierbij doe ik u toekomen het rapport inzake de jaarrekening 2007 van de stichting
De school van Bovensmilde te Smilde.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2007
van de stichting De school van Bovensmilde te Smilde samengesteld op basis van de
door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en
volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingverklaring inzake de jaarrekening
te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen in Nederland
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelopdrachten, in hoofdzaak uit het
verzamelen,verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent getrouwheid van de jaarrekening,
die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de
jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening.
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Algemeen
De stichting De school van Bovensmilde te Smilde is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 04085607.

Doelstelling
De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel om door middel van het
creëren van middelen en organiseren van activiteiten, verwerking en herdenking
mogelijk te maken van de schoolgijzeling van 1977 in Bovensmilde voor alle
betrokkenen die daar de behoefte toe voelen.
Wij vertrouwen erop u hiermee tot uw genoegen te hebben geïnformeerd en zijn
graag bereid tot het verstrekken van eventueel verder gewenste inlichtingen.
Hoogachtend,

M.J. Walstijn
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Woord vooraf
Voor u ligt de jaarrekening van stichting De school van Bovensmilde over 2007. Onze
eerste jaarrekening… Een mijlpaal, want in 2007 – dertig na jaar dato – zijn er voor
het eerst collectief activiteiten georganiseerd ter herinnering aan en verwerking
van de gijzeling van de openbare lagere school in Bovensmilde in 1977.
Al vanaf de start is duidelijk dat onze stichting de gemoederen in beroering brengt.
De emoties bij direct en indirect betrokkenen lopen uiteen van ‘rakel het alsjeblieft
niet op’ tot enorme opluchting om er eindelijk over te kunnen praten.
De wonden die de gijzeling van onze school in 1977 heeft geslagen, zijn in sommige
levens maar heel oppervlakkig geheeld. Dát en de behoefte de gebeurtenissen in
1977 in Bovensmilde ook vanuit een nationaal historisch perspectief niet langer te
loochenen, zijn onze redenen van bestaan.
Om onze doelen te verwezenlijken is behalve tijd, toewijding en geduld ook geld
nodig. In het eerste jaar van ons bestaan, hebben we daar meteen aan gewerkt.
De in 2007 ontvangen subsidies en giften zijn vrijwel volledig besteed aan de eerste
herdenking sinds dertig jaar, verwerkingsbijeenkomsten, een website en een folder.
Met de laatste twee kunnen we ons verhaal verder uitdragen. Om méér steun,
sympathie en financiële bijdragen te verwerven voor onze voornaamste activiteit:
het realiseren van een speel- en ontmoetingsplek op de plaats waar de school
stond. Zodat we de plek teruggeven aan van wie die was: kinderen.
Met vriendelijke groet,
E. van der Vliet
penningmeester stichting De school van Bovensmilde
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JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING
Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, evenals voor
de bepaling van het resultaat is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld
worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Winsten op
transacties worden opgenomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en
afgeleverd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving
Fondswervende Instellingen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van
de stichting.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een
resterende looptijd langer dan een jaar
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde en
hebben een looptijd van maximaal een jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2007

Rabobank

€ 5.601,81

Reservering website

€ 5.000,--

Crediteuren

€

Eigen vermogen
__________

€
217,72
__________

€ 5.601,81

€ 5.601,81

=========

=========

384,09
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2007

Kosten rëunie

€ 2.325,35

Rëunie bijdragen

€ 2.025,--

Kosten schriftjes

€

122,50

Opbrengst schriftjes

€

110,--

434,--

Subsidie gemeente
Midden-Drenthe

€

514,--

Donaties

€

675,50

Kosten herdenking €
Kosten verwerkings
bijeenkomsten
€

119,90

Representatiekosten

€

13,95

Bankkosten

€

91,08

Batig saldo

€
217,72
__________

__________

€ 3.324,50

€ 3.324,50

=========

=========
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007

ACTIVA
Rabobank

€ 5.601,81

Saldo rekening courant per 31 december 2007

€ 5.601,81

PASSIVA
Reservering website

€ 5.000,--

Ontvangen subsidie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, voor het ontwikkelen van een website

€ 5.000,--

Crediteuren

€

Verschuldigd aan:
Rabo bank, bankkosten 4de kwartaal 2007
E. van der Vliet, diverse verschotten

384,09

€
23,34
€
360,75
__________
€
384,09
=========

Eigen vermogen

€

217,72

Bij oprichting
Batig saldo 2007

€
-,-€
217,72
__________
€
217,72
=========
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OVERIGE GEGEVENS
Resultaatbestemming
Winsten en verliezen worden toegevoegd respectievelijk in mindering gebracht op
het eigen vermogen. Gezien het non-profitkarakter van stichting De school van
Bovensmilde worden vermogensoverschotten gedoneerd aan goede doelen in de
volgende boekjaren.

Bestuurders
Hieronder volgen de namen van de bestuurders van stichting De school van
Bovensmilde .
Naam
Laurà Gerards
Eef van der Vliet
Eveline van der Vliet
Astrid Tingen
Geert Kruit

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Infunctietreding
14-03-2007
14-03-2007
14-03-2007
14-03-2007
17-03-2008

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
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