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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Referentie: 152106
Betreft:
jaarrekening 2020

Reeuwijk, 23 november 2021

Geacht bestuur,
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, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting San Jacinto te Gemeente Alphen aan den Rijn is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten en lasten over 2020 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 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.
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 San Jacinto.
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.
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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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Alletto Accountants & Adviseurs B.V.
w.g.
B.E. Dijkgraaf AA FFP
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 17 augustus 2018 werd de stichting Stichting San Jacinto per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72370475.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting San Jacinto wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
1. De stichting heeft als doel: de bevordering van kunst en cultuur in Boskoop en omstreken, en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het delen en breder bekendmaken van het
gedachtengoed en het werk van Petrus Johannes Theodorus Vermeulen, geboren te Boskoop op
zesentwintig juli negentienhonderd achtenvijftig en overleden op twee maart tweeduizend zeventien.
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
-

S.L. Clarke
J.A. Visser
F.T.C.M. Vergeer
A de Rooij

:
:
:
:

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid
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2. JAARVERSLAG

Stichting San Jacinto
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA

31 december 2019
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Liquide middelen

[1]

56

[2]

Totaal activazijde

278
56

278

13.513

17.932

13.569

18.210

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 23 november 2021
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

13.536

18.107

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

[3]

13.536
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overige schulden

[4]
[5]

33

Totaal passivazijde

103
33

103

13.569

18.210

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 23 november 2021
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Baten met bijzondere bestemming
Baten

[6]
[7]

Inkoopwaarde geleverde producten
Verstrekte giften
Besteding baten met bijzondere bestemming
Overige lasten
Activiteitenlasten

[8]
[9]
[10]
[11]

2020

2018/2019

€

€

Bruto exploitatieresultaat
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten

[12]
[13]
[14]

Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

[15]

Resultaat
Bestemming resultaat:
Overige reserve

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 23 november 2021
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41
500
541

780
24.000
24.780

1.200
2.168
3.368

1.159
2.550
1.370
221
5.300

-2.827

19.480

295
357
926
1.578

74
252
896
1.222

-4.405

18.258

-166
-166
-4.571

-151
-151
18.107

-4.571

18.107

-4.571
-4.571

18.107
18.107

Stichting San Jacinto
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting San Jacinto, statutair gevestigd te Gemeente Alphen aan den Rijn, bestaan
voornamelijk uit:
1. De stichting heeft als doel: de bevordering van kunst en cultuur in Boskoop en omstreken, en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het
doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het delen en breder bekendmaken van het
gedachtengoed en het werk van Petrus Johannes Theodorus Vermeulen, geboren te Boskoop op
zesentwintig juli negentienhonderd achtenvijftig en overleden op twee maart tweeduizend zeventien.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Weegbree 1 te Boskoop.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting San Jacinto, statutair gevestigd te Gemeente Alphen aan den Rijn is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 72370475.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting San Jacinto zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
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
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
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.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [1]
Omzetbelasting

31-12-2019
€

56

278

56
56

56
222
278

13.513

17.932

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie boekjaar

Liquide middelen [2]
Triodos Bank N.V. - internet zaken rekening
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2020
€
Overige reserves [3]
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2018/2019
€

18.107
-4.571
13.536

18.107
18.107

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€
Handelscrediteuren [4]
Crediteuren

Overige schulden [5]
Schuld aan F.T.C.M. Vergeer
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31-12-2019
€

-

103

33

-

Stichting San Jacinto
Boskoop

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten als tegenprestatie voor leveringen [6]
Verkoop publicaties

Baten met bijzonder bestemming [7]
Schenking erven Vermeulen
Overige schenkingen en giften

Inkoopwaarde geleverde producten [8]
Kosten publicaties

Verstrekte giften [9]
Giften Radboud Oncologie Fonds

Besteding baten met bijzondere bestemming [10]
Bijdrage en kosten PJ's Kunst- en Cultuurprijs
Uitkering PJ’s Kunst- en Cultuurprijs

Overige lasten [11]
Overige lasten

Verkoopkosten [12]
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Reis- en verblijfkosten

Kantoorkosten [13]
Kantoorbenodigdheden
Internetkosten
Kosten automatisering
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2020

2018/2019

€

€
41

780

500
500

24.000
24.000

-

1.159

1.200

2.550

-

870
500
1.370

2.168

221

99
196
295

74
74

139
218
357

82
90
80
252

Stichting San Jacinto
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Algemene kosten [14]
Accountantskosten
Overige algemene kosten

2020

2018/2019

€

€
930
-4
926

900
-4
896

166

151

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [15]
Bankkosten en provisie

Boskoop, 23 november 2021
Stichting San Jacinto
w.g.

w.g.

S.L. Clarke
voorzitter

J.A. Visser
secretaris

w.g.

w.g.

F.T.C.M. Vergeer
penningmeester

A de Rooij
algemeen bestuurslid
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