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Stichting Vrienden van Siloam
Goutum

Drachten, 5 april 2022
Geacht bestuur,
Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw organisatie brengen
wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2021.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
De jaarrekening van stichting Vrienden van Siloam te Goutum is door ons samengesteld op basis van de van
u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december en de winst- en
verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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.
Werkzaamheden
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 zijn omgegaan met de door u verstrekte gegevens.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren , vergelijken, onderling aansluiten en samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de
jaarrekening en of kredietrapportage. 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.
Bevestiging
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
verslaglegging. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaglegging toegepast.
Wij verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,

J. de Jong
Bastiaans Adviesgroep
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STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
BALANS

31-12-2021
EUR

31-12-2020
EUR

ACTIVA

Liquide middelen

53.686
53.686

10.138
10.138

Totaal generaal

53.686

10.138
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STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
BALANS

31-12-2021
EUR

31-12-2020
EUR

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserves
Bestemmingsreserves
Vrij besteedbare reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal generaal
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1.000
52.236
53.236

1.000
8.838
9.838

450
450

300
300

53.686

10.138

STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
WINST- EN VERLIESREKENING

2021
EUR

2020
EUR

ORGANISATIEBATEN
Baten uit eigen fondswerving
Directe kosten

101.021
52.105

50.515
39.783
48.916

Wervingslasten
Beheer en administratie

5.518

Netto resultaat
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10.732

894
5.518
43.398

894
9.838

43.398

9.838

STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
TOELICHTING OP DE BALANS

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het bevorderen van evangelieverkondiging en de hulpverlening
op Curacao. Hulpverlening wordt beschouwd als integraal onderdeel van de verkondiging. Om deze
doelstelling te kunnen effectueren heeft de stichting zich verbonden met de zusterstichting op Curacao, te
weten de stichting Klein Jeruzalem, welke is opgericht volgens Curacaos recht. De stichting beoogt niet het
maken van winst. De stichting is opgericht op 4 juni 2012.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in EURO.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
De continuïteitsreserve dient als buffer zodat de activiteiten van Vrienden van Siloam enige tijd kunnen
worden voortgezet bij financiële tegenslagen. Conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer mag deze reserve
maximaal anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie bedragen.
Netto resultaat
Het netto resultaat komt tot stand door ontvangen donaties te verminderen met alle aan het verslagjaar toe te
rekenen kosten.

31-12-2021
EUR

31-12-2020
EUR

ACTIVA
Liquide middelen
ING bank
ING bank spaarrekening
Mollie
Saldo per 31 december

32.946
20.068
672
53.686

6

5.070
5.068
10.138

STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2021
EUR

31-12-2020
EUR

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Toevoeging reserve
Saldo per 31 december
Bestemmingsreserve Stichting Klein Jeruzalem
Saldo per 1 januari
Toevoeging reserve
Saldo per 31 december
Vrij besteedbare reserves
Saldo per 1 januari
Resultaat bestemming
Mutatie continuïteitsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
Saldo per 31 december

1.000
1.000

1.000
1.000

8.838
43.398
52.236

8.838
8.838

43.398
-43.398
-

9.838
-1.000
-8.838
-

450
450

300
300

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen administratiekosten
Saldo per 31 december
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STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2021
EUR

2020
EUR

ORGANISATIEBATEN
Opbrengsten
Donaties vrienden Siloam
Donaties algemeen bedrijven
Donaties algemeen stichtingen
Donaties project maaltijden
Donaties project maaltijden bedrijven
Donaties project maaltijden stichtingen
Donaties project maaltijdbakjes
Donaties schoolpakketjes
Donaties project tafels voor keukens
Donaties project electra
Donaties project zonnepanelen

57.029
2.125
9.031
8.961
845
2.587
5.000
15.443

26.640
17.343
1.775
687
1.571
2.500
101.021

50.515

Directe kosten

Betaalde kosten voor Klein Jeruzalem
Donatie fam. De Vries
Doorgestorte donaties aan Klein Jeruzalem

7.105
500
44.500

978
38.805
52.105
48.916

Beheer en administratie
Administratiekosten
Automatiseringskosten
Kosten website
Rente- en bankkosten

2.629
745
1.628
516

696
197
5.518
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39.783
10.732

894

