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Samenstellingsverklaring
Deze jaarrekening is samengesteld in opdracht van het bestuur van Stichting Toentje op
basis van de verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de
hierop gebaseerde jaarrekening ligt bij de vertegenwoordigers van Stichting Toentje.
Het is onze verantwoordelijkheid om een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.
Onze werkzaamheden, bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen,
verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiele gegevens.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de ons vertrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiele verslaggeving.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

S. Bothof - van Kol
Boekhouder
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Rapport
Stichting Toentje
Informatie over de onderneming
Rechtsvorm
Blijkens de akte d.d. 15 mei 2014, verleden voor notaris Lambeck Harms te Groningen,
werd de stichting Toentje te Groningen per genoemde datum opgericht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Toentje bestaan uit het bieden van een duurzaam platform
om armoede te verlichten door middel van activering, voedselproductie, educatie,
innovatie en gezondheidsbevordering.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden, namelijk de heer H.T. Hofstra,
mevrouw B.E. Harsveld, de heer P.J. Boekhoudt en de heer E. Moesker.
Fiscale positie
De stichting is door de belastingdiendst beoordeeld en er is geen sprake van
ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffingen of
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.
ANBI status
Op 22 juli 2014 heeft de belastingdienst Eindhoven de stichting met terugwerkende
kracht aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Balans per 31 december 2014 - Stichting Toentje

31-12-2014
ACTIVA
Liquide middelen
Triodos lopende rekening

Kortlopende vorderingen
Debiteuren

31-12-2014

€ 12.887,45

€

-

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingvermogen

€

Bestemmingsreserve *

€ 11.342,56

Kortlopende schulden
Crediteuren
Declaraties medewerkers
Nog te betalen kosten 2014

€
€
€

-

303,06
3,30
1.238,53

+
€ 12.887,45

+
€ 12.887,45

* De bestemmingsreserve is ontstaan doordat er pas laat in 2014 gestart is met het inrichten
van de organisatie. Een deel van de kosten voor het opzetten, inrichten van en bekendheid
geven aan de organisatie, is daarom overgelopen naar het jaar 2015.
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Exploitatierekening 2014 - Stichting Toentje
2014
Inkomsten
Subsidie Gemeente Groningen
Overige opbrengsten

€ 25.682,00
€ 5.850,00
+
€ 31.532,00

Uitgaven
Kostprijs algemeen
Kostprijs tuin
Kostprijs winkel

€ 1.071,80
€ 2.649,18
€ 175,00 +
€

Inrichtingskosten verblijfsruimten
Energiekosten verblijfsruimten & tuin
Schoonmaakkosten
Klein inventaris
Oprichtingskosten
Kantoorkosten
Reclame- & advertentiekosten
Drukwerk & foldermateriaal
Representatie- & organisatiekosten
Administratiekosten
Kantinekosten
Reis- & verblijfkosten
Transportkosten
Overige algemene kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.895,98 -

9.703,85
237,83
52,01
189,49
425,00
608,67
503,92
1.020,17
1.719,19
1.238,53
439,30
72,80
82,70
+
€ 16.293,46 -

Bestemmingsreserve voor 2015 *
* Voor toelichting zie balans

€ 11.342,56 -

Resultaat 2014

€

-
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Toelichting balans per 31 december 2014 - Stichting Toentje
Berekening stichtingsvermogen
Vermogen bij start
Bij: Resultaat 2014
Vermogen per 31 december 2014

€
€
€

Bestemmingsreserve
Reserve bij start
Bij: Reservering 2014
Bestemmingsreserve per 31 december 2014

€
€ 11.342,56 +
€ 11.342,56

Crediteuren
Makken verhuizingen
J.L. Ibaner (declaratie)
Gem. Groningen (afval)
Bert Hadders
Crediteuren per 31 december 2014

€
€
€
€
€

50,00
19,88
21,18
212,00 +
303,06

Nog te betalen kosten
Buro Bothof (administratie & jaarwerk 2014)
Nog te betalen kosten per 31 december 2014

€
€

1.238,53 +
1.238,53

-

+
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Grondslagen van waardering & resultaatbepaling
Waarderings grondslagen voor de balans:
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden & overlopende passiva
Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor de exploitatierekening
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en op basis van
de historische kosten.
Lopende verplichtingen
Stichting Toentje heeft het pand en het terrein aan de Paradijsvogelstraat in bruikleen van
de Gemeente Groningen en het beheer loopt via Carex.

Tot op heden is er geen huurcontract getekend door de stichting en is er geen huur
verschuldigd.
Personeel
In 2014 zijn er nog geen personele kosten geweest omdat dit via een contract met de
Gemeente Groningen is gelopen. In 2015 zullen de personele kosten wel rechtstreeks
ten lasten van de stichting komen.
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