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Aan het bestuur van 
Stichting Present Gouda 

Bachstraat 3 

2807 HZ  GOUDA 
 

 
Gouda, 15 maart 2022 

 

Ref.: SVM/202720 
 

 
 
Geacht bestuur, 

OPDRACHT  

Ingevolge uw opdracht brengen wij hiermede rapport uit inzake het samenstellen van de jaarrekening 
2021 van Stichting Present Gouda te Gouda. 

 
 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Present Gouda te Gouda 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 in over-

eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Present Gouda. 

 

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. 

 

Gouda, 15 maart 2022 
 

Visser & Visser Accountants B.V. 

 
 

was getekend 
 

 
J. Slingerland AA                                                   
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BESTUURSVERSLAG 

Het bestuursverslag ligt ten kantore van de stichting. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021  
(na voorstel resultaatbestemming) 

  31 december 2021   31 december 2020  

 

€ € € € 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 
    

Materiële vaste activa     

Inventaris   1.056    535  

     
VLOTTENDE ACTIVA 

    

Vorderingen     

Vorderingen op handelsdebiteuren  830    -   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen  -    479   
Overige vorderingen en overlopende activa  7.085    5.096   
   7.915    5.575  
     

Liquide middelen   107.071    113.561  
 

       

   116.042    119.671  
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  31 december 2021   31 december 2020  

 € € € € 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen     

Stichtingsvermogen  8.969    8.969   
Bestemmingsreserve continuïteit Stichting 

Present Gouda  52.617    41.000   
   61.586    49.969  
     

Kortlopende schulden     

Crediteuren  42    4.372   
Belastingen en premies sociale  

verzekeringen  2.962    1.972   
Overige schulden en overlopende passiva  51.452    63.358   
   54.456    69.702  
 

 

 
       

   116.042    119.671  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021  

 

 

 2021  

 

 2020  
  € € € € 

Som der baten   71.564    72.366  

Directe lasten  202    18.166   
Personeelskosten  52.077    41.077   
Afschrijvingen materiële vaste activa  457    311   
Verkoopkosten  136    -   
Kantoorkosten  277    357   
Algemene kosten  6.624    5.846   
Som der exploitatielasten 

 
 59.773  

 
 65.757  

Exploitatieresultaat 

 

 11.791  

 

 6.609  

Rentelasten en soortgelijke kosten   -174    -179  

Resultaat 

 

 11.617  

 

 6.430  
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Present Gouda is feitelijk en statutair gevestigd op Bachstraat 3, 2807 HZ te Gouda en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24448132. 

 

Algemene toelichting  

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Present Gouda bestaan voornamelijk uit het verrichten van alle handelingen 
die rechtstreeks of zijdelings verband houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor de doelstelling van de 

stichting, te weten het slaan van een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee 
geholpen kunnen worden, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

De drijfveer met betrekking tot deze doelstelling is om mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld 
beschikbaar te stellen in navolging van Jezus Christus, omdat op basis van de Bijbel mensen geroepen 

zijn om te delen en de naaste te dienen. 
 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke sociale basis een 
maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden, waarbij mensen het normaal 

vinden om voor elkaar te zorgen, hetgeen inhoudt dat de inzet van vrijwilligers op allerlei terrein wordt 

bevorderd door het aanbod aan vrijwilligers onder de aandacht te brengen van maatschappelijke 
organisaties (de Present formule). 

 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 

die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 
 

Activa en passiva 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.  
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Grondslagen  

Materiële vaste activa 

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 restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde rekening houdend met mogelijke 

oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de uitstaande posten. 
 
Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

 
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. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA  

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

 
 

Inventaris 

 € 
Stand per 1 januari 2021 

 
Aanschafwaarde   1.558  

Cumulatieve afschrijvingen   -1.023  
Boekwaarde per 1 januari 2021  535  

Mutaties  
 

Investeringen   978  

Afschrijvingen   -457  
Saldo mutaties   521  
Stand per 31 december 2021 

 
Aanschafwaarde   2.536  

Cumulatieve afschrijvingen   -1.480  

Boekwaarde per 31 december 2021  1.056  
 

Afschrijvingspercentage inventaris: 20% 
 

 
 

Vlottende activa 

Vorderingen 

  31-12-2021   31-12-2020  

 € € 
Vorderingen op handelsdebiteuren 

Handelsdebiteuren  830   -  
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  31-12-2021   31-12-2020  

 € € 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Pensioenen  -   479  
   

 
Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen giften/donaties  5.700   3.950  
Vooruitbetaalde kosten  1.385   1.146  

  7.085   5.096  
   

 
Liquide middelen 

Kas  -   190  
Rabobank zakelijke betaalrekening  3.459   3.270  

Rabobank bedrijfsspaarrekening  33.557   40.053  

Rabobank doelreserveren  70.055   70.048  
  107.071   113.561  

   
 

PASSIVA  

Stichtingsvermogen 

 

  2021   2020  
 € € 

Stichtingsvermogen 

Stand per 1 januari  8.969   43.539  

Resultaatbestemming  -   6.430  

  8.969   49.969  
Mutatie bestemmingsreserve  -   -41.000  

Stand per 31 december  8.969   8.969  
   

 



Stichting Present Gouda 
Gouda 

13 

 
 

  2021   2020  

 € € 
Bestemmingsreserve continuïteit Stichting Present Gouda 

Stand per 1 januari  41.000   -  
Toevoeging  11.617   41.000  

Stand per 31 december  52.617   41.000  
 

Het bestuur van Stichting Present Gouda hecht grote waarde aan de continuïteit van de stichting. De 
werknemers in loondienst zijn belangrijk om de werkzaamheden van de stichting uit te voeren. Ook in 

perioden waar sprake is van financiële tegenslag, is het belangrijk te beoordelen of de werknemers op de 

loonlijst nog kunnen worden betaald. Het bestuur acht het raadzaam om een reserve aan te leggen 
waarbij de aanwezige werknemer(s) in ieder geval voor één jaar kunnen worden doorbetaald. In deze 

periode heeft het bestuur genoeg tijd om de financiële tegenslag het hoofd te bieden en te beoordelen 
wat de vervolgstappen zijn. Op basis van de huidige personeelsbezetting bedraagt de reserve € 52.617. 

 

 
 

Kortlopende schulden 
  

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Crediteuren 

Crediteuren  42   4.372  

   
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing  2.962   1.972  

   
 
Overige schulden en overlopende passiva 

Vooruit ontvangen bedragen  50.000   60.000  

Vakantiegeld  458   1.223  
Overige schulden  994   2.135  

  51.452   63.358  

 
Volgens notariële akte is er op 11 mei 2017 een schenking van € 100.000 ontvangen. Dit bedrag moet 

besteed worden overeenkomstig de doelomschrijving in de statuten van Stichting Present Gouda tot 
maximaal € 10.000 per jaar. In 2017 tot en met 2021 is jaarlijks € 10.000 besteed. De overige € 50.000 

zal de komende jaren besteed worden en is gepresenteerd als vooruit ontvangen gift; dit bedrag is ook 

apart gereserveerd bij de liquide middelen. 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  2021   2020  

 
€ € 

Som der baten 

Subsidie Gemeente Gouda  26.500   26.500  

Kerkelijke organisaties  5.555   6.800  

Lokale fondsen  18.235   16.325  
Particuliere giften  749   1.115  

Giften bedrijven  9.205   4.191  
Vrienden van Present  1.320   2.210  

Woningstichting Midden-Holland  10.000   10.000  

Overige opbrengsten  -   5.225  
  71.564   72.366  

   
 
Directe lasten 

Inhuurkosten fondsenwerving  -   17.366  

Activiteitskosten  202   800  
  202   18.166  

   

 
Personeelskosten 

Lonen  38.206   30.628  

Sociale lasten en pensioenlasten  10.488   7.723  

Overige personeelskosten  3.383   2.726  
  52.077   41.077  

   
 
Lonen 

Brutolonen en -salarissen  38.206   30.628  

   

 
Sociale lasten en pensioenlasten 

Sociale lasten  7.273   4.971  

Pensioenlasten  3.215   2.752  

  10.488   7.723  
   

 
Afschrijvingen materiële vaste activa 

Inventarissen  457   311  
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  2021   2020  

 
€ € 

Verkoopkosten 

Representatiekosten  136   -  

   
 
Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden  90   293  

Porti  11   64  

Telefoonkosten  128   -  
Drukwerk  48   -  

  277   357  
   

 
Algemene kosten 

Afdracht Stichting Present NL  4.234   4.151  
Verzekeringen  159   135  

Accountantskosten  2.260   1.133  

Overige algemene kosten  -29   427  
  6.624   5.846  

   
 

 
Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankrente en -kosten  174   179  
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OVERIGE TOELICHTINGEN 

Gemiddeld aantal werknemers 

  2021   2020  

   

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen 
Nederland 

 0,90   0,60  

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 
 0,90   0,60  

 

Gouda, 15 maart 2022 
 

   

   

   

Voorzitter  
J.J. Hagoort  

Penningmeester  
J.M. Bremmer  

 

 




