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Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Toeterjoepies te Hengelo
(Gld.).

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Toeterjoepies te Hengelo (Gld.) is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Toeterjoepies.
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 er dan ook van 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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ALGEMEEN
Oprichting stichting
Blijkens de akte, verleden voor notaris C. Doppenberg, werd de stichting Stichting Toeterjoepies per
29 december 2009 opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 09214489.
Op 15 januari 2016 zijn de statuten gewijzigd.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Toeterjoepies bestaan voornamelijk uit het zowel nationaal als ook internationaal,
verzorgen en/of ondersteunen van ouderen en het ondersteunen van kansarme jongeren zonder stabiele
thuissituatie bij het vinden, krijgen en houden van betaald werk en/of een opleiding die aansluit bij hun talenten
en ambities.
Bestuurssamenstelling per einde boekjaar
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
- J.G. van Dijk (voorzitter)
- S.M.F. de Zwart (penningmeester)
Vaststelling jaarrekening
Conform het besluit van het bestuur is het resultaat over het boekjaar 2020 ad € 29.101 toegevoegd aan de
overige reserves.
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FISCALE POSITIE
Algemeen
Stichting Toeterjoepies is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Hoogachtend,
Boschland accountants en adviseurs

H.D. Hoksbergen AA
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BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG
Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting. Tevens is de website voor het
bestuursverslag te raadplegen (www.toeterjoepies.nl).
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

963

231

216

6.552

Liquide middelen

36.810

56.544

Totaal activazijde

37.989

63.327

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
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31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

33.550

54.000

4.439

9.327

37.989

63.327

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Algemene reserve
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€
Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

Lasten
Lonen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Netto resultaat

Realisatie
2021
€

€

Realisatie
2020
€

30.300

65.660

30.300

65.660

27.763
107
7.200
15.623

25.823
106
2.160
79
8.306
50.693

36.474

-20.393

29.186

-57

-85

-20.450

29.101

-20.450

29.101

Bestemming saldo van baten en lasten
Algemene reserve

Over het jaar 2021 is een begroting door het bestuur opgesteld. Deze begroting is niet opgenomen in de staat
van baten en lasten aangezien de wijze van opmaken zodanig afwijkend is van de jaarrekening dat vermelding
hiervan niet zinvol is. De begroting wordt niet als stuurelement voor de beheersing van de activiteiten gebruikt.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Toeterjoepies is feitelijk en statutair gevestigd op Antinkweg 2, 7255 NV te Hengelo (Gld.) en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09214489.

Algemene toelichting
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Toeterjoepies bestaan voornamelijk uit het zowel nationaal als ook internationaal,
verzorgen en/of ondersteunen van ouderen en het ondersteunen van kansarme jongeren zonder stabiele
thuissituatie bij het vinden, krijgen en houden van betaald werk en/of een opleiding die aansluit bij hun talenten
en ambities.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Organisaties-zonderWinststreven (RJK C1).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen
De waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vlottende activa
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd op nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De waardering van de staat van baten en lasten
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Giften en baten uit fondsenwerving
Onder de baten wordt verstaan de ontvangen giften of toegezegde giften die zijn toegerekend aan het lopende
boekjaar.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen
€
Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

4.075
-3.844
231

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen op desinvesteringen
Saldo mutaties

839
-107
-1.138
1.138
732

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

3.776
-2.813
963

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Afschrijvingspercentage
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Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2021
€

31-12-2020
€

216

2.520
2.520
1.512
-

216

6.552

6.810
30.000

6.544
50.000

36.810

56.544

Overige vorderingen
Creditnota doorbelaste huur Bémar B.V. 2016
Creditnota doorbelaste huur Bémar B.V. 2017
Creditnota doorbelaste huur Bémar B.V. 2020
Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant .479
Rabobank BedrijfsSpaarRekening .098
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Stichtingsvermogen

2021
€

2020
€

54.000
-20.450

24.899
29.101

33.550

54.000

31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.030
2.409

1.250
8.077

4.439

9.327

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Personeelskosten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

300
30.000

30.660
35.000

30.300

65.660

27.763

25.823

107

106

7.200
-

8.712
-6.552

7.200

2.160

-

79

1.022
14.407
194

1.057
6.999
250

15.623

8.306

57

85

Giften en baten uit fondsenwerving
Ontvangen giften
Bijdrage VSBFonds

Lonen
Uitzendkrachten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventarissen
Overige lasten

Huisvestingskosten
Huur bedrijfsruimte
Creditnota's doorbelaste huur Bémar B.V.

Verkoopkosten
Representatiekosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Projectkosten
Overige algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente
Hengelo (Gld.), 12 oktober 2022
Stichting Toeterjoepies

J.G. van Dijk
Voorzitter

Samenstellingsverklaring afgegeven

S.M.F. de Zwart
Penningmeester
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