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

Arnhem, 6 september 2011

Geachte bestuursleden,
Hierbij doe ik u toekomen het rapport inzake de jaarrekening 2010 van de
stichting De school van Bovensmilde te Smilde.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010
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
2010 was financieel opnieuw een moeizaam jaar. We ontvingen enkele donaties
(waarvoor dank!) en er waren wat inkomsten uit de verkoop van etenswaren door
vrijwilligers op de kerstmarkt in Bovensmilde. Onze aanvraag bij het Fonds
Psychische Gezondheid werd afgewezen. ‘Het Fonds Psychische Gezondheid is een
fonds dat zich expliciet richt op de verbetering en vernieuwing van de geestelijke
gezondheidszorg in Nederland. De landelijke uitstraling en een groot bereik van de
projectresultaten zijn daarbij belangrijke criteria. Uw project valt ons inziens buiten
het beleid van het fonds, gezien het relatieve kleinschalige en specifieke karakter
ervan.’
De kerstmarkt leverde dit jaar behalve euro’s, ook flink wat ‘psychologisch inkomen’
op. Zowel de positieve en toekomstgerichte inrichting van de kraam als de
activiteiten ín de kraam trokken veel belangstelling. Kerstmarktbezoekers konden
een persoonlijke wens ophangen in onze kerstboom; een activiteit waar veel
gebruik van werd gemaakt. Ook deelden we kaarsjes uit, met een kaartje met de
volgende tekst eraan:
Erkenning
Niets ingewikkeld
Heel iets gewoons
Prettige feestdagen
en een gezond 2011
stichting De school van Bovensmilde
De stichting heeft in 2010 de ANBI-status verworven. ANBI betekent ‘algemeen nut
beogende instelling’. Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan goede doelen aftrekbaar
van het belastbaar inkomen, als dit doel aangemerkt is als ANBI.
In het bestuur heeft Sipko Biemold het stokje als penningmeester overgenomen van
Geert Kruit. Uiteraard blijven we ons allemaal inzetten om financiën te verwerven,
niet in de laatste plaats om de grandioze gift van Beeld & Geluid in 2009 - kopieën
van vrijwel álle Nederlandse radio- en televisiefragmenten met de schoolgijzeling
als onderwerp – via de besloten mediatheek te kunnen ontsluiten.
Heb je tijd, zin, geld of ideeën om de stichting te ondersteunen, laat het dan weten.
Vele handen maken licht werk en samen is altijd 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 2010

Rabobank

€

80,41

Geleende gelden

€ 1.516,56

Kas

€

130,15

Crediteuren

€

Eigen vermogen
__________

€ 1.390,85
__________

€

€

210,56

=========

84,85

210,56

=========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010

Kosten website

€

296,31

Kosten herdenking €

29,98

Contributies en
abonnementen

€

26,14

Bankkosten

€

92,08

Donaties

€

245,00

Opbrengst kerstmarkt

€

130,15

Negatief saldo

€

69,36

__________

__________

€

€

444,51

=========

444,51

=========

8

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA
Rabobank

€

80,41

Saldo rekening courant per 31 december 2010
Kas

€

80,41

€ 130,15
In contanten in kas per 31 december 2010

€ 130,15

PASSIVA
Geleende gelden

€ 1.516,56

Verschuldigd aan Eveline van der Vliet Holding bv:
Balans per 1 januari 2010

€ 1.516,56
__________
€ 1.516,56
========

Crediteuren
Verschuldigd aan:
Rabobank, bankkosten 4de kwartaal 2010
Werf3, kosten 4de kwartaal 2010
Werf3, te weinig betaald 3de kwartaal 2010

€

84,85

€

23,56

€
60,69
€
0,60
___________
€
61,29
___________
€
84,85
=========

Eigen vermogen
Balans 1 januari 2010
Negatief saldo 2010

€

1.390,85
€ 1.321,49
€
69,36
___________
€ 1.390,85
=========
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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

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester

Sipko Biemold

bestuurslid

Gonda Boersma

bestuurslid

Infunctietreding
14-03-2007
14-03-2007
01-03-2008
(afgetreden per 16-05-2010)
25-01-2010
(m.i.v. 09-09-2010 penningmeester)
05-10-2008

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
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