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Nijverheidsstraat 6, 7151 HN Eibergen
Postbus 130, 7150 AC Eibergen

+31 (0)545 46 36 26, bonsenreuling.nl

ECOVIS BonsenReuling is het Nederlandse lid van ECOVIS International 
KvK 09193643 | Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40481496 en op aanvraag verkrijgbaar

Stichting Kanjers voor Kanjers

T.a.v. het bestuur

De Pas 40

7123 AG AALTEN

Eibergen, 15 november 2022

Behandeld door : R. Droppers RA

Referentie      

Geacht bestuur,

Opdracht

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

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.

: 535300/4

Hiermee brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot Stichting Kanjers voor 

Kanjers.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans 

met telling van € 243.828 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -53.974, 

samengesteld.

De jaarrekening van Stichting Kanjers voor Kanjers te Aalten is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat 

van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere 

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 het in de jaarrekening opgenomen stelsel van waardering en resultaatbepaling. 

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 Kanjers voor Kanjers. 
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ALGEMEEN

Oprichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: 

1.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a.

b.

c.

d.

BESTUUR

SLOT

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.

Tot het geven van nadere informatie zijn wij steeds graag bereid.

Met vriendelijke groet,

BonsenReuling 

Namens deze,

R. Droppers,

Registeraccountant.

De stichting heeft ten doel de ondersteuning van projecten die het welzijn van kinderen 

bevorderen, in het bijzonder op het gebied van sport en spel en het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn.

De stichting werd opgericht op 9 april 2009 en is geregistreerd onder KVK nummer: 09196013.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Maarten Overkemping (voorzitter), Ronald 

Brockötter (penningmeester), John Theissen (secretaris),Daniëlle Stokkers, Adri Knoops, Marjon 

Walvoort en Sandra Winkelhorst (bestuursleden).

het jaarlijks organiseren van een of meerdere (sport)evenement(en) zodat middelen 

gegenereert  worden om de doelen te kunnen verwezenlijken;
het jaarlijks organiseren van een (sport)evenement voor de jeugd om de jeugd te 

enthousiasmeren en stimuleren te gaan sporten;

het verkrijgen van (regionale) bekendheid zodat initiatieven zoals sponsorlopen, spinning 

marathons en andere (sport)evenementen Stichting Kanjers voor Kanjers kiezen als goed 

doel;

het verhogen van de bekendheid zodat donaties van bedrijven en particulieren ontvangen 

zullen worden.
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BESTUURSVERSLAG

Voor het bestuursverslag verwijzen wij u naar het separaat uitgebrachte bestuursverslag 2021.

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie van Stichting Kanjers voor Kanjers is goed te noemen. De stichting beschikt

over een eigen vermogen van € 208.083 per ultimo 2021. De solvabiliteit van de stichting is per ultimo

2021, 85,3% (2020: 92,0%).

De stichting heeft in 2021 : 84,8% (2020 80,2%) van haar totale uitgaven besteedt aan haar 

primaire doelstellingen. Van de baten is in boekjaar 2021 208,9% (2020: 683,8%) besteedt aan de 

doelstellingen, het restant van de baten zal in de toekomst aan de doelstellingen worden besteedt. 

De kosten die in 2021 zijn gemaakt ten behoeve van de fondswerving bedroegen 45,6% (2020: 483,6%) 

van de ontvangen bedragen uit fondswervende activiteiten.

De Stichting streeft er naar om de kosten van exploitatie te beperken tot 5% van de totale 

opbrengsten. In 2021 werd 7,5% (2020: 75,1%) besteedt voor kosten van beheer en administratie.

Door het ontbreken van inkomsten, als gevolg van de COVID pandemie, wijken bovenstaande

percentages substantieel af van de historische gegevens. 

Het saldo van baten en lasten bedroeg over 2021 € -53.974. Het bestuur stelt voor het tekort

over 2021, inmindering te brengen op de reserves.

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%

Solvabiliteit

Uitgaven aan primaire doelstelling (% van uitgaven)

Uitgaven aan primaire doelstelling (% van inkomsten)

Kosten van fondswerving

Kosten van beheer en administratie

Financiële positie

2019 2020 2021
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

(toelichting) € € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Materiële vaste activa 5.296         6.094         

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)

Debiteuren 8.838         9.350         

Omzetbelasting 728            2.107         

Overige vorderingen en overlopende activa 19.911      12.052      

29.477      23.509      

Liquide middelen (3) 209.055    255.339    

243.828    284.942    

€ € € €

PASSIVA

Reserves

Continuïteitsreserve 15.000      15.000      

Bestemmingreserves 87.742      36.512      

Overige reserves 105.341    210.544    

208.083    262.056    

Kortlopende schulden (5)

Crediteuren 2.647         2.013         

Omzetbelasting

Overige schulden en overlopende passiva 33.098      20.873      

35.745      22.886      

243.828    284.942    

31 december 2021 31 december 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

(toelichting) € € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving (6) 24.287      21.349      

Baten uit acties van derden (7) 12.570      7.923        

Som der baten 36.857      29.272      

LASTEN

Besteding aan de doelstelling (8) 76.988      67.261      

Kosten fondsenwerving (9) 11.073      28.689      

Kosten van beheer en administratie (10) 2.770        7.384        

Som der lasten 90.831      103.335    

Saldo van baten en lasten 53.974-      74.062-      

Verwerking resultaatbestemming:

Bestemmingsreserves 51.230      16.168-      

Overige reserves 105.204-    57.894-      

53.974-      74.062-      

20202021
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Schattingen

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Eigen vermogen

GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. De looptijd van de vorderingen bedraagt ten hoogste één jaar.

De looptijd van de vorderingen bedraagt ten hoogste één jaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het 

bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisatie-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de 

activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMEEN

Liquide middelen

Vergelijking met voorgaand jaar

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

het bestuur van Stichting Kanjers voor Kanjers zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het 

bestuure schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten.

De vergelijkende cijfers 2020 zijn in 2021 anders gepresenteerd dan in de definitieve jaarrekening 2020. 

De wijziging heeft plaatsgevonden in het kader van een verbeterd inzicht. De posten die aangepast zijn 

betreffen: sponsering, kosten eigen fondsenwerving en algemene kosten. Het resultaat over 2020 is 

ongewijzigd.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Overige reserve, 

Continuiteitsreserves en Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Deze schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale 

waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Met op balansdatum 

verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

Schulden
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Algemeen

Opbrengsten

Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor de ontvangen cq toegezegde

bedragen waarbij de toerekenbare door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.

Baten uit gezamenlijke acties

Onder de baten uit gezamenlijke acties worden verstaan de baten die zijn gerealiseerd uit eenmalige of

tijdelijke samenwerkingsverbanden waarbij de economische risico's door de deelnemende instellingen 

worden gedeeld.

Baten uit acties van derden

Onder de baten uit acties van derden vallen de acties waarvoor de stichting geen risico draagt.

Deze baten worden verantwoord in de periode dat de opbrengst is ontvangen danwel door de derde is 

toegezegd.

Subsidies van overheden

Subsidies die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van projectkosten worden ten gunste van de 

staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat de gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsgevonden.

Lasten

Afschrijvingen

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 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. 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

2021 2020

€ €

Aanschafwaarde

1 januari 27.495          27.114         

Investeringen: 381              

2 Laptops 1.058            

4 ATB fietsen t.b.v. jeugdclinics 1.944            -               

31 december 30.497          27.495         

Cummulatieve afschrijvingen

1 januari 21.401-          18.370-         

Afschrijvingen 3.800-            3.031-           

31 december 25.201-          21.401-         

Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde per 31 december 30.497          27.495         

Cummulatieve afschrijvingen per 31 december 25.201-          21.401-         

5.296            6.094           

Afschrijvingspercentage(s) % %

Inventaris 20-25 20-25

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vorderingen (2)

Debiteuren

Debiteuren 10.588          14.600         

Voorziening oninbare vorderingen 1.750-            5.250-           

8.838            9.350           
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Omzetbelasting

Omzetbelasting 728               2.107           

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten Kanjer Mountain Challenge 10.851          11.169         

Vooruitbetaalde verzekeringen 499               883              

Te ontvangen acties derden 2.883            -               

Vooruitbetaalde projectkosten 5.678            -               

19.911          12.052         

Liquide middelen (3)

Rabobank, Kanjer Mountain Challenge 3.645            1.249           

Rabobank, Rekening courant 15.385          9.067           

Spaarrekeningen 190.026       245.024       

209.056       255.339       
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

31-12-2021 31-12-2020

€ €

EIGEN VERMOGEN 0

Reserves

Continuïteitsreserve 15.000          15.000         

Bestemmingreserves 87.742          36.512         

Overige reserves 105.341       210.545       

208.083       262.057       

2021 2020

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 15.000          15.000         

Toevoeging/ontrekking -                -               

Stand per 31 december 15.000          15.000         

Bestemmingreserves

Stand per 1 januari 36.512          52.680         

Toevoeging vanuit resultaatbestemming 51.230          16.168-         

Stand per 31 december 87.742          36.512         

Het bestuur heeft per ultimo boekjaar een bestemmingsreserve

gevormd voor: 

- toegezegde projecten 54.940          19.614         

- eigen fondswerving 32.802          16.898         

87.742          36.512         

Overige reserves

Stand per 1 januari 210.545       268.439       

Dotatie vanuit resultaatbestemming 105.204-       57.894-         

Stand per 31 december 105.341       210.545       
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN (5)

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen inzake Kanjer Mountain Challenge 33.098          20.855         
Overlopende rentelasten 18                 

33.098          20.873         
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving (6)

Donaties, giften en sponsoring

Kanjer Mountain Challenge 4.290-        -             

Achterhoek Sportevent -             -             

Kanjers Challenge -             -             

Sponsoren 24.370      19.436      

Giften 4.207        1.715        

Verkoop goederen -             198            
24.287      21.349      

Baten uit acties van derden (7)

Kramprun 2.882        -             

Overige acties van derden 9.688        7.923        
12.570      7.923        

Besteding aan de doelstelling (8)

'bevordering van het welzijn van kinderen' 72.745      62.658      

Jeugdclinics en overige bestedingen 443            1.573        

Afschrijvingen 3.800        3.031        
76.988      67.261      

Bestedingspercentage lasten 84,8% 65,1%

Bestedingspercentage baten 208,9% 229,8%

Uitgaven diverse projecten ten behoeve van de doelstelling:
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

€ €

Kosten fondsenwerving (9)

Kosten eigen fondsenwerving 4.238        16.253      

Reclame en promotie 1.829        4.891        

Website en ICT kosten 559            1.467        

Vrijwilligers- en vergaderkosten 246            1.128        

Verzekeringen 2.431        2.434        

Algemeen 1.770        2.517        
11.073      28.689      

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 45,6% 134,4%

Kosten van beheer en administratie (10)

Huur 2.400        3.025        

Verhuiskosten -             3.835        

Bankkosten en andere financiele lasten minus -baten 351            438            

Bureaukosten 19              86              
2.770        7.384        

Kostenpercentage beheer en administratie 7,5% 25,2%

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst.

De stichting ontvangt een baten in natura inzake de acountantskosten. Deze baten heeft een reële waarde 

van € 5.000
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat 2021

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Het bestuur stelt voor om het resultaat 2021 ad € -53.794 in mindering te brengen op de reserves.

Op gronde van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de 

jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. 

Derhalve ontbreekt een controleverklaring
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