
 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 

 

Stichting 1-0 Voor! 

statutair gevestigd 

te Amsterdam 

 



 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

 pagina 

 

Jaarverslag 

 

Opdracht 

Samenstellingsverklaring 

 

Jaarstukken 

 

1. Balans per 31 december 2020    1 

2. Staat van baten en lasten 2020    2 

3. Algemeen, activiteiten, grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 3 

4. Toelichting op de balans    5 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten 2020   5 

 

 

  



 

 

 

 

Stichting 1-0 Voor! 

Dubbelink 5 A 

1102 AL  AMSTERDAM 

 

 

Hillegom, 16 november 2021 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurde stichting. 

 

OPDRACHT 

 

Inleiding 

 

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting 

1-0 Voor!  thans gevestigd aan Dubbelink 5 A te Amsterdam. 

 

Algemeen 

 

De Stichting is opgericht op 17 september 2014 maar niet eerder dan 1 juni 2015 hebben er 

financiële transacties plaatsgevonden.  

 

De Stichting heeft als doelstelling: 

Het bieden van buitenschoolse activiteiten aan kinderen in een sociaal zwakke wijk, waarbij op dit 

moment de focus ligt op kinderen in Amsterdam Venserpolder.  

De Stichting beoogt dat kinderen ervaringen kunnen opdoen die gericht zijn op hun cognitieve-, 

sociale- en creatieve ontwikkeling. De activiteiten hebben een educatief karakter. De activiteit moet 

leuk en leerzaam zijn en kosteloos voor de deelnemers. Door deel te nemen aan de activiteiten zullen 

de kinderen steviger in de maatschappij staan en in hun volwassen leven. Ze maken kennis met de 

wereld om hen heen, leren iets en ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze bouwen 

hiermee zelfvertrouwen op. Hun horizon wordt breder, zo staan ze van meet af aan op 1-0 Voor!   

   

Bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

1. Voorzitter: Sylvia Nzila 

2. Secretaris: Dorine van Buuren 

3. Penningmeester: Ceriel Franken 

 

De gevolmachtigden bestaan uit: 

1. Marieke van Rooij, projectleider 

2. Arjan van de Kleut, coördinator  



 

 

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING 

 

Opdracht 

 

De jaarrekening van Stichting 1-0 Voor! is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en 

lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

 

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en 

volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit 

houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de 

verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit 

houdt onder meer in dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het 

verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële 

gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage.   

 

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest. 

 

 

Fris Financieel, 

 

 

 

 

 

M.W.B. Schrama-van Nobelen 



Stichting 1-0 Voor! 

te Amsterdam 

1 

 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

(na bestemming exploitatieresultaat) 

 

 31-12-2020 31-12-2019 

 ─────────────────── ───────────────────  
 

 
€  € 

ACTIEF      

      

VLOTTENDE ACTIVA      

      

Liquide middelen (1)  10.595  5.793 

   ────────  ──────── 

   10.595  5.793 

   ════════  ════════ 

      

PASSIEF      

      

Eigen vermogen 
 

    

      

Stichtingskapitaal (2)  7.900  5.293 

      

Kortlopende schulden     
 

      

Overige schulden en overlopende     
 

 

passiva (3)  2.695  500 

   ────────  ──────── 

   10.595  5.793 

   ════════  ════════ 
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  2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

 31-12-2020 31-12-2019 

 ─────────────────── ───────────────────  
  €  € 

OPBRENGSTEN      

Donaties   16.650  235 

   ────────  ──────── 

   16.650  235 

KOSTEN      

Vrijwilligersvergoeding  600  200  

Bestuur en organisatie (4) 1.039  358  

Donaties  2.490  -  

Uitgaven aan doelstellingen:      

Eten en drinken  1.767  57  

Excursies  7.998  348    
────────  ────────  

Som der kosten   13.894 
 

963 

   ────────  ──────── 

   2.756  -728 

      

Financiële lasten   149  177 

   ────────  ──────── 

RESULTAAT   2.607  -905 

   ════════  ════════ 
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3. ALGEMEEN, ACTIVITEITEN, GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

ALGEMEEN 

 

De Stichting is opgericht op 17 september 2014 en heeft als doelstelling: 

 

Het bieden van buitenschoolse activiteiten aan kinderen in een sociaal zwakke wijk, waarbij op dit 

moment de focus ligt op kinderen in Amsterdam Venserpolder.  

De Stichting beoogt dat kinderen ervaringen kunnen opdoen die gericht zijn op hun cognitieve-, 

sociale- en creatieve ontwikkeling. De activiteiten hebben een educatief karakter. De activiteit moet 

leuk en leerzaam zijn en kosteloos voor de deelnemers. Door deel te nemen aan de activiteiten zullen 

de kinderen steviger in de maatschappij staan en in hun volwassen leven. Ze maken kennis met de 

wereld om hen heen, leren iets en ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze bouwen 

hiermee zelfvertrouwen op. Hun horizon wordt breder, zo staan ze van meet af aan op 1-0 Voor!   

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro. 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

 

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING 

 

Activa en passiva 

 

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig onder 

aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en 

betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstelling. 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste 

één jaar en worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarden. 

 

 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

 

Resultaatbepaling 

 

De baten en lasten zijn voor zover deze betrekking hebben op het boekjaar in de staat van baten en 

lasten opgenomen, ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven in het boekjaar hebben geleid. 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten van 

het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten 

zijn verantwoord aan het jaar waarin zij ter beschikking zijn gesteld. Verliezen welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Som der financiële baten en lasten 

 

De rentebaten en –lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde 

interest. 
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4. TOELICHTING OP DE BALANS 

 

ACTIVA 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

(1) Liquide middelen  31-12-2020  31-12-2019 

  €  € 

     

ING bank   10.586  5.784 

Kas  9  9 

  10.595  5.793 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur. 

 

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

 

(2) Stichtingskapitaal 

 

Het ingehouden deel van het resultaat bedraagt € 2.607 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

(3) Overige schulden en overlopende passiva  €  € 

     

Donaties  2.195  - 

Administratiekosten  500  500 

  2.695  500 

 

 

5.  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

 

Bij de stichting waren in 2020 geen (2019: idem) personeelsleden in dienst. 

 

  2020  2019 

(4) Bestuur en organisatie  €  € 

     

Administratiekosten  353  250 

Reclame en PR  686  108 

  1.039  358 

 


