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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Postadres
Postbus 171, 3900 AD  Veenendaal

Bezoekadres
Waardgelder 5, 3905 TH Veenendaal

T +31 318 50 00 05
E info@dkaccountants.nl
W www.dkaccountants.nl

IBAN NL51 RABO 0337 5877 52
IBAN NL66 ABNA 0605 9417 85
IBAN NL83 SNSB 0954 9106 05
KVK-nr. 30194699
Btw-nr. NL813040693B01

Voor onze overige vestigingen 
verwijzen wij u naar onze website.

het bestuur van
Stichting HulpaanElkaar
Begoniastraat 123
3772 HC  BARNEVELD

Referentie: HB/BB/0396000/2020                Veenendaal, 28 juni 2021
Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

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 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 
te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

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 HulpaanElkaar.

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. 

De jaarrekening van Stichting HulpaanElkaar te Barneveld is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en 
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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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 dan ook ervan 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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Stichting HulpaanElkaar

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

ANBI

Bestuur

a)      Het bieden van tijdelijke ondersteuning aan personen in financiële nood;
b)      Het inrichten van een passende ruimte voor bezoekers om elkaar te ontmoeten;
c)      Het geven van antwoorden op vragen die passen binnen de doelstelling van de stichting;
d)      De stichting probeert haar doel te bereiken door onder meer:
         het verstrekken van (wekelijks af te halen) voedsel;
         het verstrekken van kleding;
         het verstrekken van speelgoed;
         het verstrekken van boeken en overige verkregen;
         het bieden van een luisterend oor;
         hulp/begeleiden bij huisvestingsproblematiek;
         hulp/begeleiden bij financiële problemen en indien nodig goed doorverwijzen naar instanties;
         indien sprake is van psychische klachten/verslavingen en dergelijke personen doorverwijzen;
         opzetten, ondersteunen en begeleiding van projecten in meerdere plaatsen/landen;
         hulp/ondersteuning bij verkrijgen van scholing en stageplekken;
         werven van fondsen;
         door deze daden de liefde van Jezus Christus kenbaar te maken.

De stichting beschikt per 6 december 2010 over een ANBI status. Deze heeft zij verkregen via Belastingdienst. 
Dit betekent dat giften aan Stichting HulpaanElkaar fiscaal aftrekbaar zijn. Doordat de stichting een ANBI is 
hoeft zij geen schenkings- en successierechten te betalen.

Op het moment van uitbrengen van dit rapport bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter: de heer H.K. Buitenhuis
Secretaris: mevrouw C.K. Hooijer
Penningmeester: de heer J.J. van den Brink

Overige (algemene) bestuursleden waren: 
- de heer J. Boute 

Blijkens de akte d.d. 6 december 2010 werd de stichting Stichting HulpaanElkaar per genoemde datum 
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51415259.

De doelstelling van Stichting HulpaanElkaar wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
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Stichting HulpaanElkaar

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 71.550 100,0% 82.440 100,0%
Activiteitenlasten 6.012 8,4% 2.066 2,5%
Bruto exploitatieresultaat 65.538 91,6% 80.374 97,5%

Afschrijvingen materiële vaste activa 16.585 23,2% 17.848 21,7%
Overige personeelskosten 2.115 3,0% 1.028 1,3%
Huisvestingskosten 9.405 13,1% 6.768 8,2%
Autokosten 6.904 9,7% 6.051 7,3%
Kantoorkosten 1.172 1,6% 3.144 3,8%
Algemene kosten 3.832 5,4% 2.996 3,6%
Beheerslasten 40.013 56,0% 37.835 45,9%

Exploitatieresultaat 25.525 35,6% 42.539 51,6%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3 0,0% 3 0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten -215 -0,3% -191 -0,2%
Som der financiële baten en lasten -212 -0,3% -188 -0,2%

Batig saldo 25.313 35,3% 42.351 51,4%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20192020
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Stichting HulpaanElkaar

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 1.392 1.000
Liquide middelen 98.009 60.765
Liquiditeitssaldo 99.401 61.765

Af: kortlopende schulden 3.297 3.276
Werkkapitaal 96.104 58.489

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 56.059 68.361
56.059 68.361

Gefinancierd met op lange termijn 
beschikbare middelen 152.163 126.850

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 152.163 126.850
152.163 126.850

Hoogachtend,
DK Accountants & Adviseurs

Was getekend

H. Bleijenberg AA

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 
gestegen met € 37.615.

31 december 201931 december 2020
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2.  JAARREKENING



Stichting HulpaanElkaar

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na voorstel bestemming batigsaldo)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Huurdersbelang 23.409 29.312
Inventaris 7.988 7.882
Vervoermiddelen 24.662 31.167

56.059 68.361

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen 1.000 1.000
Overlopende activa 392 0

1.392 1.000

Liquide middelen 98.009 60.765

Totaal activazijde 155.460 130.126

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting HulpaanElkaar

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na voorstel bestemming batigsaldo)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 152.163 121.850

152.163       121.850       
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen 0 5.000

0 5.000

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 2.047 2.025
Overlopende passiva 1.250 1.251

3.297 3.276

Totaal passivazijde 155.460 130.126

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting HulpaanElkaar

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten 71.550 82.440
Directe kosten 6.012 2.066

Bruto bedrijfsresultaat 65.538 80.374

Afschrijvingen materiële vaste activa 16.585 17.848
Overige personeelskosten 2.115 1.028
Huisvestingskosten 9.405 6.768
Autokosten 6.904 6.051
Kantoorkosten 1.172 3.144
Algemene kosten 3.832 2.996
Beheerslasten 40.013 37.835

Exploitatieresultaat 25.525 42.539

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3 3
Rentelasten en soortgelijke kosten -215 -191
Som der financiële baten en lasten -212 -188

Batig saldo 25.313 42.351

Bestemming batig saldo:
Vrij besteedbaar vermogen 30.313 42.351
Bestemmingsfonds -5.000 0

25.313 42.351
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Stichting HulpaanElkaar

2.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 25.525
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 16.585

16.585
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen -392
Kortlopende schulden 21

-371
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 41.739

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3
Rentelasten en soortgelijke kosten -215

-212
Kasstroom uit operationele activiteiten 41.527

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -4.284
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.284

Mutatie geldmiddelen 37.243

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari 60.766
Mutatie geldmiddelen 37.243
Stand per 31 december 98.009

2020
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Stichting HulpaanElkaar

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

- Het bieden van hulp aan minderbedeelden in de samenleving van de gemeente Barneveld.
De activiteiten van Stichting HulpaanElkaar, statutair gevestigd te Barneveld, bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Begoniastraat 123 te Barneveld.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting HulpaanElkaar, statutair gevestigd te Barneveld is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 51415259.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving.
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Stichting HulpaanElkaar

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsfonds(en)

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Afschrijvingen op materiële vaste activaa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht.

Betreft een deel van het eigen vermogen van de stichting dat is afgezonderd. Daaraan is een beperktere 
bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Deze 
beperking is door derden (gever) aangebracht.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige 
ontvangsten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 
afgeschreven over de geschatte economische levensduur van het actief. 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten over het jaar.
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Stichting HulpaanElkaar

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Huurders-
belang

Inventaris Vervoer-
middelen

Totaal 2020

€ € € €

Aanschafwaarde 59.018 32.117 36.908 128.043
Cumulatieve afschrijvingen -29.707 -24.235 -5.741 -59.683
Boekwaarde per 1 januari 29.311 7.882 31.167 68.360

Investeringen 0 4.284 0 4.284
Afschrijvingen -5.902 -4.178 -6.505 -16.585
Mutaties 2020 -5.902 106 -6.505 -12.301

Aanschafwaarde 59.018 36.401 36.908 132.327
Cumulatieve afschrijvingen -35.609 -28.413 -12.246 -76.268
Boekwaarde per 31 december 23.409 7.988 24.662 56.059

Huurdersbelang 10 %
Inventaris 20 %
Vervoermiddelen 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren
Debiteuren 500 0

500 0
Voorziening oninbare debiteuren -500 0

0 0

Afschrijvingspercentages:
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Stichting HulpaanElkaar

2.5  Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen
Betaalde waarborgsommen 1.000 1.000

Overlopende activa
Vooruitbetaalde autokosten 350 0
Vooruitbetaalde kantoorkosten 42 0

392 0

Liquide middelen
Rabobank Zakelijke rekening, NL81 RABO 0158 8330 90 4.395 3.154
Rabobank BedrijfsSpaarRekening, NL42 RABO 3159 5788 44 93.614 57.611

98.009 60.765
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Stichting HulpaanElkaar

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019
€ €

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 121.850 79.499
Bestemming batig saldo boekjaar 30.313 42.351
Stand per 31 december 152.163 121.850

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Bestemmingsfonds voedsel
Bestemmingsfonds voedsel 0 5.000

2020 2019
€ €

Bestemmingsfonds voedsel
Stand per 1 januari 5.000 5.000
Bestemming resultaat boekjaar -5.000 0
Stand per 31 december 0 5.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren
Crediteuren 2.047 2.025

Overlopende passiva
Accountantskosten 1.250 1.251

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan voor de huur van een bedrijfspand in 
Barneveld. De huurprijs bedraagt ongeveer € 2.167 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een in 
de huurovereenkomst overeengekomen indexcijfer.
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Stichting HulpaanElkaar

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Baten
Giften en donaties kerken 19.763 14.672
Giften en donaties particulieren 13.386 4.989
Giften en donaties bedrijven 17.280 38.163
Giften en donaties stichtingen en verenigingen 14.207 16.702
Overige baten 914 1.914
Opbrengsten uit sponsoring 6.000 6.000

71.550 82.440

Directe kosten
Diverse inkopen 6.012 2.066

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huurdersbelang 5.902 5.902
Inventaris 4.178 6.205
Vervoermiddelen 6.505 5.741

16.585 17.848

Overige personeelskosten
Kantinekosten 355 295
Vrijwilligers 1.760 733

2.115 1.028

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 2.000 2.167
Energielasten 5.331 3.456
Klein onderhoud 0 249
Overige huisvestingskosten 2.074 896

9.405 6.768
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Stichting HulpaanElkaar

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Autokosten
Brandstoffen 1.920 1.519
Reparatie en onderhoud 1.278 343
Verzekering 1.181 468
Motorrijtuigenbelasting 2.525 1.896
Huur bedrijfsauto 0 1.796
Overige autokosten 0 29

6.904 6.051

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden -31 729
Drukwerk 0 152
Portokosten 266 271
Telecommunicatie 179 387
Internetkosten 230 240
Kosten automatisering 30 1.365
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 498 0

1.172 3.144

Algemene kosten
Accountantskosten 1.512 1.040
Administratiekosten 960 1.002
Zakelijke verzekeringen 0 396
Kleine aanschaffingen 45 202
Onderhoud inventaris 166 291
Relatiegeschenken 600 0
Dotatie oninbare sponsoring en/of giften 500 0
Overige algemene kosten 49 65

3.832 2.996
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Stichting HulpaanElkaar

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten 3 3

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten 215 191

Barneveld, 28 juni 2021
Stichting HulpaanElkaar

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:
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