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Aan het bestuur van
Stichting Voeding op School
Postbus 465
Bonaire CN

Bonaire, 30 maart 2020

Ref.nr. SVOS/2019/EK

Geacht bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hiermee verslag uit omtrent de
jaarrekening 2019 van uw stichting.

1  VERANTWOORDING

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van
Stichting Voeding op School te Bonaire, bestaande uit de balans per 31 december 2019
en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, samengesteld op basis
van de door u verstrekte gegevens.

Verantwoordelijkheid van de leiding
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en
voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Bank: Maduro & Curiel ’s Bank (Bonaire) 112.095.06

Accounting       Taxes       Consultancy

Kaya Nikiboko Zuid 48

Bonaire,  Caribisch Nederland

Postadres: P.O. Box 434

CRIB-nummer: 303.059.618

KvK nummer: 5587

Tel.: (+599) 717 4272

info@brandarisbv.com

www.brandarisbv.com
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2. ALGEMEEN

De stichting is opgericht per 13 december 2012.
De stichting heeft ten doel: het ontvangen, beheren en administreren van initiatieven, gelden en

goederen, bestemd voor goede doelen met een algemeen nuttig
karakter.

Bestuur: Dhr. A.E.P.R. Stuur, Mevr. S. Offerman en Dhr. T. van den Bergh
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Bonaire onder nummer 8305.

3. RESULTAAT

3.1. Vergelijkend resultaat (* USD 1.000)

USD % USD % USD % USD %

Bruto resultaat
Netto-baten 163 100 0 100 188 100 143 100

Directe kosten 179 110 138 0 111 59 108 76

Bruto resultaat -17 -10 -138 100 77 41 34 24

Lonen, salarissen, sociale en pensioenlasten 0 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen op materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige kosten 3 2 2 0 7 4 4 3

3 2 2 0 7 4 4 3

-20 -12 -140 0 70 37 30 21

Financiële baten en (lasten)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0 0

Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat -20 -12 -140 0 70 37 30 21

2019 2018 2017 2016
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

1. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemene waarderingsgrondslagen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling
van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld
worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Omrekening vreemde valuta’s

De activa en passiva welke in buitenlandse valuta luiden, worden omgerekend tegen koersen
welke gelden aan het einde van de verslagperiode. De uit de omrekening voortvloeiende
koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Transacties in vreemde valuta
gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met een vast 
percentage van de aanschafwaarde, welk percentage is gebaseerd op de te verwachten 
gebruiksduur en een eventuele restwaarde. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang 
afgeschreven. 

Voorraden
De voorraden handelsgoederen en grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening 
voor het risico van incourantheid.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel onder aftrek van een  
voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, 
staan deze ter vrije beschikking.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico’s welke voortvloeien uit de 
bedrijfsactiviteiten van de Stichting. De voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale
waarde, met uitzondering van de voorziening voor pensioenen welke is opgenomen tegen de 
actuariële waarde.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermee verbonden 
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
Winsten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht  
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden.

Netto-baten
De netto-baten betreft de opbrengst voor de aan patienten (derden) geleverde diensten
onder aftrek van toegestane kortingen en exclusief over de vergoeding geheven belastingen.

Directe kosten
De directe kosten, waaronder de direct met de inkoop verband houdende kosten, 
wordt gewaardeerd tegen de uitgaafprijs. In deze kosten zijn tevens begrepen de kosten wegens 
eventuele afboeking van voorraden tot lagere opbrengstwaarde.

Afschrijvingen op immateriële- en materiële vaste activa
De afschrijvingen worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde 
op basis van de te verwachten economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij vervreemding zijn begrepen onder de afschrijvingen.
De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

ꞏ      gebouwen en terreinen 3 %
ꞏ      inventaris 10 - 40 %
ꞏ      vervoermiddelen 20 %

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de aan derden betaalde en van derden ontvangen interest.
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA

USD USD USD USD

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen -                -                

Inventaris -                -                

Vervoermiddelen -                -                

-                -                

Vlottende activa

Voorraden -                -                

Vorderingen

Debiteuren -                -                

Overige vorderingen en overlopende activa -                106           

-                106           

Liquide middelen 117.940    108.553    

117.940    108.659    

31-12-2019 31-12-2018
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

PASSIVA

USD USD USD USD

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal -                -                

Overige reserves 46.034      65.809      

46.034      65.809      

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen -                -                

Financiering -                -                

-                -                

Kortlopende schulden

Crediteuren 70.340      39.131      

ABB -                -                

Loonheffingen -                -                

Overige schulden en overlopende passiva 1.565        3.719        

71.905      42.850      

117.940    108.659    

31-12-2019 31-12-2018
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

USD USD USD USD

Baten

Netto-baten 162.515   -               

Directe kosten 179.192   137.518   

Bruto resultaat (16.677)    (137.518)  

Lasten

Lonen en salarissen -               -               

Sociale en pensioenlasten -               -               

Afschrijvingen op materiële vaste activa -               -               

Overige operationele kosten 3.069       2.190       

3.069       2.190       

Operationeel resultaat (19.745)    (139.708)  

Financiële baten en (lasten)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -               -               

Rentelasten en soortgelijke kosten (30)           (19)           

(30)           (19)           

Resultaat (19.775)    (139.727)  

2019 2018
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Vaste activa

Gebouwen/ vervoer-
Materiële vaste activa terreinen Inventaris middelen Totaal

USD USD USD USD

Aanschafwaarde per 1 januari -               -               -               -                
Cumulatieve afschrijvingen -               -               -               -                

Boekwaarde per 1 januari -             -             -              -               

Mutaties in 2019
Investeringen -               -               -               -                
Desinvesteringen:

Aanschafwaarde -               -               -               -                
Cumulatieve afschrijvingen -               -               -               -                

Afschrijvingen -               -               -               -                

-             -             -              -               

Aanschafwaarde per 31 december -               -               -               -                
Cumulatieve afschrijvingen -               -               -               -                

Boekwaarde per 31 december -             -             -              -               

Voor de specificatie van de materiële vaste activa
wordt verwezen naar bijlage 2 van dit rapport.

Vlottende activa 2019 2018

USD USD
Voorraden
Voorraad goederen -               -                
Af: voorziening voor incourantheid -               -                

-              -               

De voorraden zijn door uzelf geïnventariseerd en
als zodanig verwerkt.
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

Vorderingen 2019 2018

USD USD
Debiteuren
Nominale waarde -               -                
Af: voorziening voor oninbaarheid -               -                

-              -               

Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsom -               -                
Vooruitbetaalde verzekering -               -                
Rente minus kosten bank -               -                
Rente termijndeposito -               -                
Overige -               106           

-              106          

Liquide middelen
Kas -               -                
MCB - lopende rekening 117.940    108.553    
Spaarrekening -               -                
Kruisposten -               -                

117.940  108.553    
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

PASSIVA 2019 2018

STICHTINGSKAPITAAL EN RESERVES USD USD

Stichtingskapitaal -              -               

Overige reserves
Stand per 1 januari 65.809      205.536    
Bij: resultaat boekjaar (19.775)    (139.727)   

Stand per 31 december 46.034    65.809      

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Nominale waarde 70.340    39.131      

ABB
4e kwartaal -               -                
Suppletie 2015 -               -                

-              -               
Voor de berekening van de ABB 2019
wordt verwezen naar bijlage 1 van dit rapport

Loonheffingen
Loonheffing 4e kwartaal -               -                
Suppletie 2015 -               -                

-              -               

Overige schulden en overlopende passiva
Netto lonen -               -                
gas, water en elektra -               -                
Advieskosten -               2.154        
Administratiekosten 1.565        1.565        
Ontvangen waarborgsommen -               -                
Dubbel ontvangen verkoopfacturen -               -                
Vooruitontvangen bedragen -               -                
Diversen -               -                

1.565      3.719        
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

USD USD
Netto-omzet
Ontvangen subsidies 162.495   -               
Ontvangen donaties 20            -               
Omzet goederen -               -               
Omzet verhuur -               -               

162.515 -              

Inkoopwaarde van de omzet
Inkoop goederen 134.813   118.043   
Inkoop werk derden 44.378     19.475     
vrachtkosten -               -               
Mutatie voorraad -               -               

179.192 137.518   

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen -               -               
Uitzendkrachten -               -               

-               -               
Af: uitkering ziekengeld -               -               

-               -               

Sociale en pensioenlasten
Sociale lasten -               -               

-              -              

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen -               -               
Inventaris -               -               
Vervoermiddelen -               -               

-               -               
Boekverlies (-winst)  buiten gebruik gestelde activa -               -               

-              -              
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

2019 2018

Overige bedrijfskosten USD USD

Administratie- en beheerskosten
Kosten automatisering 106          420          
Accountants- en administratiekosten 1.565       1.565       
Advieskosten -               -               
Kantoorbenodigdheden en drukwerk -               85            
Kosten juridische bijstand -               -               
Diversen -               -               

1.671       2.070       

Algemene kosten
Abonnementen, contributies en bijdragen 131          120          
Advertenties en reclame 603          -               
Donaties 646          -               
Diverse algemene kosten 19            -               
Kas-, koers- en betalingsverschillen -               -               
Bestuurskosten -               -               
Diversen -               -               

1.398       120          

Totaal overige bedrijfskosten 3.069      2.190       

Rentebaten en incidentele opbrengsten

Rente minus kosten bank -               -               
Buitengewone baten -               -               

-               -               

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bank 30            19            
Rente lening -               -               

30            19            

Bonaire, 30 maart 2020

Dhr. A.E.P.R. Stuur
Voorzitter
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Stichting Voeding op School
te Bonaire CN

BIJLAGE 1: BEREKENING ABB OVER 2019

Cribnr.:

USD USD

Ontvangen subsidies (onbelast) 162.495               
Ontvangen donaties (onbelast) 20                        

162.515               -                           

Reeds aangegeven:
1e kwartaal -                           
2e kwartaal -                           
3e kwartaal -                           
4e kwartaal -                           

afronding/betalingsverschil -                           
-                           

Suppletie 2019 te ontvangen -                           

0
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