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Aan het bestuur van
Stichting Geniet&Geef
Sarphatistraat 600
1018 AV AMSTERDAM

Amstelveen, 23 juni 2016
Geachte heer, mevrouw,

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014/2015 betreffende het boekjaar dat loopt van 17 maart
2014 tot en met 31 december 2015 van Stichting Geniet&Geef samengesteld.
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 17 maart 2014 tot en met 31 december 2015 van
Stichting Geniet&Geef te Amsterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Geniet&Geef is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over de periode 17
maart 2014 tot en met 31 december 2015 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. 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 Geniet&Geef.
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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Vanhier Bankrashof 3 1183 NP Amstelveen
Telefoon 020 426 43 60 Fax 020 441 57 62 info@vanhier.nl www.vanhier.nl
KvK Amsterdam 33208368 Beconnummer 283320
Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Desgewenst sturen wij een exemplaar kosteloos toe. Uitdrukkelijk worden andersluidende
voorwaarden afgewezen. Member of MSI Legal & Accounting network Worldwide. A Network of independant professional firms.

Stichting Geniet&Geef te Amsterdam

ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 17 maart 2014, verleden voor notaris mr. Saskia Laseur-Eelman. De
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60240598.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Geniet&Geef, statutair gevestigd te Amsterdam, Sarphatistraat 600 (1018 AV) bestaan
voornamelijk uit het werven van fondsen.
Belastingplicht
Het RSIN van de stichting is 8538.23.649.
De stichting staat wel geregistreerd als belastingplichtige voor de omzetbelasting en niet voor de
vennootschapsbelasting en loonheffingen.
De stichting staat niet geregistreerd als ANBI.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Vanhier accountants | adviseurs

Drs. Jenno Kruimer
Accountant-Administratieconsulent
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Stichting Geniet&Geef te Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatverdeling)

€

ACTIVA

31-12-2015
€

€

17-03-2014
€

Vlottende activa
Liquide middelen

1

Totaal activazijde

11.240

-

11.240

-

9.897

-

1.343

-

11.240

-

PASSIVA
Stichtingsvermogen

2

Overige reserve
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

3

Totaal passivazijde
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Stichting Geniet&Geef te Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 17 MAART 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2015
17-3-2014 / 31-12-2015
€
€

Baten

4

Sponsorbijdragen en giften
Baten uit fondsenwerving

5

5.174
61.827

6

67.001
Lasten
Marketing en promotiekosten

7

7.016

Algemene kosten
Schenking aan Kika

8

10.088
40.000

Som der bedrijfslasten

57.104

Netto resultaat

9.897

Resultaatbestemming
Overige reserve
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Stichting Geniet&Geef te Amsterdam

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva
en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Doelstelling van de stichting
De stichting heeft, volgens artikel 3 van de statuten, de volgende doelstelling:
a. het werven van fondsen ten behoeve van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), ook genoemd: Tom Voûte Fonds,
statutair gevestigd te Amsterdam met adres te 1181 TR Amstelveen, Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34173893; en/of
b. het werven van fondsen te behoeve van één of meer andere fiscaal erkende algemeen nut beogende
instellingen,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het periodiek organiseren van een actie onder de naam Geniet&Geef, de beste brouwers voor het goede doel,
waarbij onder meer door één of meerdere brouwers (speciaal gebouwen) bier tegen de laagst mogelijke prijs aan
de stichting ter beschikking wordt gesteld om met wederverkoop zoveel mogelijk geld op te halen;
b. het (doen) organiseren van andere acties/uitdagingen teneinde fondsen te werven;
c. het verwerven van schenkingen, legaten en nalatenschappen,
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin van het
woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Bestuur
Per 31 december 2015 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
-

K. de Groot (voorzitter)
G. Voûte (secretaris)
S.A. Leerkes (penningmeester)
K.J.P. Kessels
C.J. Adema

Alle bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.
Personeelsleden
Bij de stichting is geen personeel in dienst.
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Stichting Geniet&Geef te Amsterdam

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Sponsorbijdragen en giften
Onder sponsoerbijdragen en giften wordt verstaan baten waarvoor de stichting geen tegenprestatie heeft hoeven
verrichten.
Baten uit fondsenwerving
Onder baten uit fondsenwerving wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen onder
aftrek van de hiermee direct samenhangende kostprijs van de inkoop, kortingen en de over de omzet geheven
belastingen.
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.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Geniet&Geef te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
31-12-2015
€

17-03-2014
€

11.240

-

1 Liquide middelen
Rabobank

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.
2 Stichtingsvermogen
Overige reserve
€
-

Stand per 17 maart 2014
Uit resultaatverdeling

9.897

Stand per 31 december 2015

9.897

Een batig saldo uit enig verslagjaar wordt aangewend voor de financiering voor de opstartkosten van acties in het
volgend verslagjaar.

Kortlopende schulden
31-12-2015
€

17-03-2014
€

1.343

-

3 Overlopende passiva
Reservering accountantskosten
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Stichting Geniet&Geef te Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
17-3-2014 /
31-12-2015
€
4 Baten
Sponsorbijdragen en giften
Baten uit fondsenwerving

5.174
61.827
67.001

5 Sponsorbijdragen en giften
Ontvangen giften

5.174

6 Baten uit fondsenwerving
Verkopen Kika bier
Af: kostprijs van de inkopen

75.085
-13.258
61.827

7 Marketing en promotiekosten
Reis-, verblijf- en representatiekosten
Kosten merknaam onderzoek
Kosten presentatie 1e vat
Relatiegeschenken
Kosten promotiefilm
Overige marketing en promotiekosten

1.509
765
3.527
443
600
172
7.016

8 Algemene kosten
Kosten automatisering en website
Accountantskosten (inclusief administratieve dienstverlening)
Notariskosten
Bankkosten
Verzekeringspremies
Contributies
Kantoorkosten

4.500
2.748
2.112
151
277
50
250
10.088

Amsterdam, 23 juni 2016
Stichting Geniet&Geef

K. de Groot
Bestuurder

G. Voûte
Bestuurder

K.J.P. Kessels
Bestuurder

C.J. Adema
Bestuurder
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