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Stichting de school van Bovensmilde
t.a.v. de bestuursleden
Boerheem 47
9421 MC Smilde

Arnhem, 23 april 2009

Geachte bestuursleden,
Hierbij doe ik u toekomen het rapport inzake de jaarrekening 2008 van de stichting
De school van Bovensmilde te Smilde.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2008
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 door 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
Jaar twee van stichting De school van Bovensmilde. Afgesloten met een negatief saldo!
Het is maar wat je onder saldo verstaat... We zijn een herdenking, een website, een
folder, een driejarig beleidsplan, een digitale mediatheek, een speciaal voor exgijzelaars ontwikkelde cursus traumaverwerking van GGZ Drenthe, een strategische
aanpak voor het herinneringsteken en twee bestuurswisselingen verder. Er is dus
veel nuttig werk verzet. Maar we hebben te weinig tijd besteed aan iets anders
belangrijks; de financiering van onze activiteiten en bronnen daarvoor aanboren.
In 2009 willen we daar verandering in aanbrengen. We gaan de voorschotten die
we uit eigen middelen hebben gedaan, vereffenen en structureel fondsen werven
om onze lopende activiteiten te financieren, verder uit te breiden en te verstevigen.
In 2009 werken we ook hard verder aan de planvorming en het draagvlak voor een
‘speel- en ontmoetingsplek’ op de plaats waar onze school tot 1977 stond, het
belangrijkste doel van de stichting. Heb je tijd, zin, geld of ideeën die deze ambitie
ondersteunen, laat het dan weten. Vele handen maken licht werk en samen is per
definitie leuker dan alleen!
Met vriendelijke groet,

E. van der Vliet
voorzitter 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 2008

Rabobank

€

172,28

Geleende gelden

€ 1.216,56

Crediteuren

€

Eigen vermogen
__________

€ 1.204,28
__________

€

€

172,28

=========

160,00

172,28

=========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2008

Kosten website/
mediatheek

€ 4.998,00

Donaties

€

Kosten kadaster

€

66,70

Subsidie ministerie OCW

€ 5.000,00

Kosten herdenking €

6,26

Negatief saldo

€ 1.422,00

50,00

Contributies en
abonnementen

€

27,00

Representatiekosten

€

69,45

Bankkosten

€

91,98

Kosten folder

€ 1.212,61
__________

__________

€ 6.472,00

€ 6.472,00

=========

=========
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008
ACTIVA
Rabobank

€

172,28

Saldo rekening courant per 31 december 2008

€

172,28

PASSIVA
Geleende gelden

€ 1.216,56

Verschuldigd aan Eveline van der Vliet Holding bv:
- Balans per 1 januari 2008
- Betaald 17 juni 2008, rekening Werf3
- Bankstorting 20 augustus 2008

€ 360,75
€ 355,81
€ 500,00
__________
€ 1.216,56
========

Crediteuren

€

160,00

Verschuldigd aan:
Rabo bank, bankkosten 4de kwartaal 2008
Werf3, te weinig betaald

€
23,20
€
136.80
___________
€
160,00
=========

Eigen vermogen
Balans 1 januari 2008
Negatief saldo 2008

€

1.204,28
€
217,72
€ 1.422,00
___________
€ 1.204,28
=========
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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
Eveline van der Vliet
Eef van der Vliet
Geert Kruit
Gonda Boersma

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Infunctietreding
14-03-2007
14-03-2007
01-03-2008
05-10-2008

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
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