
Stichting Samen voor Duchenne
gevestigd te Wageningen

Rapport inzake de
Jaarrekening 2019



Stichting Samen voor Duchenne

Inhoudsopgave

Pagina
1. Accountantsrapport

1.1 Opdracht 2

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2

1.3 Algemeen 4

1.4 Resultaten 5

1.5 Financiële positie 6

1.6 Meerjarenoverzicht 7

1.7 Fiscale positie 8

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019 9

2.2 Staat van baten en lasten over 2019 11

2.3 Kasstroomoverzicht over 2019 12

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 13

2.5 Toelichting op de balans 15

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 16

1



Stichting Samen voor Duchenne

1. Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Samen voor Duchenne
Ter attentie van Rik Aalst (secretaris)
Prunusstraat 4
6706 CA  Wageningen

Veenendaal 23 juli 2021 

Geacht bestuur

1.1 Opdracht 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Samen voor
Duchenne te Wageningen.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Samen voor Duchenne te Wageningen is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019 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 Samen voor Duchenne.

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.
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Veenendaal, 23 juli 2021

Wegbrands Accountants & Adviseurs

M.J. Wegbrands (RB) Accountant-Administratieconsulent                                                          
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1.3 Algemeen

Activiteiten

Doelstelling
a. fondswervende activiteiten te (doen) ontplooien (zelf en met dan wel door anderen) om meer
financiële middelen in te zetten ten behoeve van onderzoek naar medicijnen en verbetering van zorg
voor patiënten met Duchenne Spierdystrofie;
b. het bewustzijn te bevorderen ten aanzien van de spierziekte Duchenne Spierdystrofie, de gevolgen
hiervan en mogelijke oplossingen;
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 de
stichting.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen
winstoogmerk.
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1.4 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2019 2018
€ €

Baten 16.170 15.856

Inkoopwaarde van de omzet -2.306 -1.904

13.864 13.952

Overige bedrijfskosten 14.823 16.656

Totaal van som der kosten (B) 14.823 16.656

Totaal van netto resultaat (A-B) -959 -2.704

Resultaatanalyse

2019
€ €

Resultaatverhogend
Hogere baten 314
Lagere overige bedrijfskosten 1.833

2.147

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst 402

402

Stijging van het resultaat 1.745

Analyse van de overige bedrijfskosten

2019
€ €

Hogere algemene kosten 254
Lagere besteed aan doelstelling -2.087

Lagere overige bedrijfskosten -1.833
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1.5 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2019 31-12-2018
€ % € %

Activa
Liquide middelen 3.998 100,0 4.957 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 3.998 100,0 4.958 100,0
Kortlopende schulden - - -1 -

3.998 100,0 4.957 100,0

Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen 3.998 4.957
Kortlopende schulden - 1

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 3.998 4.958

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 3.998 4.958

Financiering

Stichtingsvermogen 3.998 4.958
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1.6 Meerjarenoverzicht

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
€ € € € €

Activa

Vlottende activa
Vorderingen - - - 570 2.405
Liquide middelen 3.998 4.957 7.661 16.322 4.515

Totaal activa 3.998 4.957 7.661 16.892 6.920

Passiva

Stichtingsvermogen 3.998 4.958 7.662 15.550 6.920
Kortlopende schulden - -1 -1 1.342 -

Totaal passiva 3.998 4.957 7.661 16.892 6.920

2019 2018 2017 2016 2015
€ € € € €

Baten 16.170 15.856 16.939 33.765 32.412
Brutomarge -2.306 -1.904 4.173 5.305 9.988
Totaal van netto resultaat -959 -2.704 -16.482 -14.526 -5.516
Totaal van netto resultaat -959 -2.704 -7.889 8.629 6.920
Stichtingsvermogen 3.998 4.958 7.662 15.550 6.920
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1.7 Fiscale positie

2019
€

Berekening belastbaar bedrag

Belastbare winst = Totaal van netto resultaat -959

Berekening vennootschapsbelasting

Het belastbaar bedrag blijft onder de € 15.000, dus hoeft er geen aangifte te worden gedaan.

8



Stichting Samen voor Duchenne

2.1 Balans per 31 december 2019 
(vóór resultaatverdeling)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Activa
Vlottende activa

Liquide middelen 1 3.998 4.957

Som der vlottende activa 3.998 4.957

Totaal activazijde 3.998 4.957

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Passiva
Stichtingsvermogen 2 3.998 4.958

Kortlopende schulden - -1

Totaal passivazijde 3.998 4.957

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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2.2 Staat van baten en lasten over 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 3 16.170 15.856
Inkoopwaarde van de omzet 4 -2.306 -1.904

13.864 13.952

Lasten
Overige bedrijfskosten 5 14.823 16.656

Totaal van netto resultaat -959 -2.704

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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2019 2018
€ € € €

2.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

Totaal van kasstroom uit operati-
onele activiteiten
Bedrijfsresultaat -959 -2.704

Verandering in werkkapitaal
Toename (afname) van overige schul-
den 1 -1

Totaal van kasstroom uit operati-
onele activiteiten -958 -2.705

Totaal van kasstroom uit financie-
ringsactiviteiten
Storting Stichtingskapitaal -2.705 -7.889
Overige kasstromen 2.704 7.890

Totaal van kasstroom uit financie-
ringsactiviteiten -1 1

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen -959 -2.704

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 4.957 7.661
Toename (afname) van geldmiddelen -959 -2.704

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 3.998 4.957

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Samen voor Duchenne is feitelijk en statutair gevestigd op Prunusstraat 4, 6706 CA te
Wageningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63143909.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Samen voor Duchenne bestaan voornamelijk uit: Doelstelling
a. fondswervende activiteiten te (doen) ontplooien (zelf en met dan wel door anderen) om meer
financiële middelen in te zetten ten behoeve van onderzoek naar medicijnen en verbetering van zorg
voor patiënten met Duchenne Spierdystrofie;
b. het bewustzijn te bevorderen ten aanzien van de spierziekte Duchenne Spierdystrofie, de gevolgen
hiervan en mogelijke oplossingen;
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 de
stichting.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen
winstoogmerk.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Samen voor Duchenne is feitelijk gevestigd op Prunusstraat 4, 6706 CA te Wageningen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Grondslagen

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.

Grondslagen voor 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

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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2.5 Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Liquide middelen
Kas 335 335
Rabobank rekening courant 3.663 4.622

3.998 4.957

2  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

Resultaat
boekjaar

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2019 7.662 -2.704 4.958
Mutatie uit resultaatverdeling - 2.704 2.704
Resultaat boekjaar - -959 -959
Storting in boekjaar -2.705 - -2.705

Stand per 31 december 2019 4.957 -959 3.998

2019 2018
€ €

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari 7.662 15.551
Storting in boekjaar -2.705 -7.889

Stand per 31 december 4.957 7.662

2019 2018
€ €

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari -2.704 -7.889
Mutatie uit resultaatverdeling 2.704 7.889
Resultaat boekjaar -959 -2.704

Stand per 31 december -959 -2.704

Samenstellingsverklaring afgegeven 15
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019 2018

€ €
3  Baten

Opbrengst wijnactie 826 -
Shirt sponsoring 4.650 5.606
Giften en baten uit fondsenwerving 6.461 4.106
Bier/Bioscoopactie 1.998 5.407
Opbrengst Spinning 2.235 737

16.170 15.856

4  Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 2.306 1.904

Inkoopwaarde omzet

Inkoop kleding fietsteam 2.306 1.780
Bier - 124

2.306 1.904

5  Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 409 155
Besteed aan doelstelling 14.414 16.501

14.823 16.656

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 254 -
Bankkosten 155 155

409 155

Besteed aan doelstelling

Duchenne Parent Project 7.500 15.000
Stichting The Event Foundation 5.914 1.501
Stichting Dromen voor Duchenne 1.000 -

14.414 16.501

Samenstellingsverklaring afgegeven 16
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Wageningen, 23 juli 2021

R. van Aalst J. de Jong J.W. Hermans
Secretaris Penningmeester Voorzitter

Samenstellingsverklaring afgegeven 17




