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1. BESTUURSVERSLAG 
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Inleiding 

De Stichting Samen voor alle Kinderen (Sam&) is opgericht op 8 maart 2019. Het is een 

samenwerkingsverband van vier stichtingen die zich inzetten voor kinderen die onder de armoedegrens 

leven door hen steun in natura te verlenen. 

 

Visie 

Alle kinderen en jongeren moeten gewoon mee kunnen doen in de maatschappij, ongeacht hun financiële 

thuissituatie. Kinderen die opgroeien in armere gezinnen moeten de juiste kansen en middelen krijgen om 

zich goed te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het kind maar ook in het belang van het 

gezin en uiteindelijk de hele samenleving die hiermee talent beter benut en kosten kan besparen op 

verschillende terreinen zoals gezondheidszorg, jeugdzorg en veiligheid en justitie. Het bereiken van deze 

kinderen leidt tot: 

 Bredere ontwikkeling algemeen 

 Betere sociale ontwikkeling – mee doen, erbij horen 

 Beter mentale ontwikkeling - meer zelfvertrouwen 

 Betere fysieke / culturele ontwikkeling 

 Betere schoolprestaties 

 Beter toekomstperspectief 

 

Missie 

Door de krachten te bundelen van organisaties die zich bezighouden met het verstrekken van 

voorzieningen aan kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen krijgen zij de kans om zich 

goed te ontwikkelen. We halen een groot bereik doordat het gezamenlijke aanbod eenvoudig aan te 

vragen is én omdat we de maatschappij activeren. 

 

Doel van de stichting Sam& 

Het samenwerken en het bundelen van krachten van publieke en private partijen in het bereiken van alle 

kinderen in armoede en het verstrekken van een breed pakket aan voorzieningen op maat en in natura. 

Dit doet zij door: 

 

 Het samenwerken van de deelnemers aanzien van hun aanbod en aanpak in het ondersteunen 

van kinderen in armoede. 

 Het ontwikkelen van een online portal ten behoeve van ouders, jongeren en intermediairs 

 Het aanwenden van de expertise om het bereik van kinderen in armoede te vergroten. 

 Stimuleren publiek-private samenwerking. 

 Het bevorderen van overleg tussen deelnemers. 

 Het behartigen van gezamenlijke belangen der deelnemers. 

 Het fungeren als overlegorgaan tussen enerzijds de deelnemers en anderzijds overheden en 

andere organisaties of instellingen. 

 Het activeren van organisaties die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. 

 Bevorderen van onderzoek en kennisdeling. 

 Het werven van fondsen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de 

stichting en van de deelnemers. 
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Grondleggers Sam& 

De grondleggers van Sam& bestaan uit vier stichtingen met elk een eigen werkveld, expertise, netwerk en 

manieren van werken. 

 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

De Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp heeft ten doel het verlenen van (financiële) steun aan of ten 

behoeve van nul tot één-en-twintigjarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie 

met jeugdhulp. De missie van Kinderhulp is ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in armoede (tot 21 

jaar) er ook gewoon bij kunnen horen Kinderhulp verleent deze steun via intermediairs, zijnde 

maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële 

achtergrond van deze kinderen. 

 

Vereniging Leergeld Nederland 

Vereniging Leergeld Nederland richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 

gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor 

kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles 

of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een 

springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch 

kunnen sporten of cultuurlessen kunnen volgen. Behalve dat dit leuk is om te doen wijst onderzoek uit dat 

kinderen en jongeren dankzij deze activiteiten zich sociaal, fysiek en mentaal beter ontwikkelen. Dat is 

belangrijk voor de toekomst van het kind maar ook voor het gezin waar het kind opgroeit. En daarmee 

voor onze samenleving als geheel. 

 

Stichting Jarige Job 

De Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld hun verjaardag kunnen 

vieren. Ze ontvangen een verjaardagsbox waarin alles zit om een echte verjaardag te vieren, thuis en op 

school. 
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Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de Stichting Samen voor alle kinderen bestaat uit de directeur/bestuurders van de vier 

aangesloten organisaties die geleid worden door een onafhankelijke voorzitter. 

 

De heer L. Klaassen (voorzitter) 

Mevrouw. G. van den Biggelaar (directeur/bestuurder Vereniging Leergeld Nederland)  

De heer H. Lloyd (directeur Stichting Jarige Job) 

Mevrouw M. Maks (directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur) 

De heer J. Wezendonk (directeur Nationaal Fonds Kinderhulp) 

 

Financiering 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorgenomen samenwerking middels een 

subsidie ondersteund. Deze subsidie was voor de jaren 2017-2020. Omdat bij aanvang van het project de 

stichting Samen voor alle kinderen nog niet was opgericht heeft de Stichting Jarige Job als penvoerder 

voor de subsidie gefunctioneerd. 

 

Naast de subsidie is er gezocht naar partners waarbij de Rabobank Foundation als partner voor in totaal € 

250.000 heeft toegezegd. In eerste instantie heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur hiervoor als penvoerder 

opgetreden. Medio 2019 is afgesproken met de Rabobank dat de resterende toegezegde gelden 

rechtstreeks naar de Stichting Samen voor alle kinderen kon worden overgemaakt. Met de Rabobank 

Foundation is een verdeling rondom de bestemming van het geld afgesproken te weten, bouw portal, 

uitwerken thema ‘grip op geld’ en activatie lokale banken. 

Omdat Samen voor alle kinderen ook de samenleving wil activeren om bij te dragen zijn er ook enkele 

donaties ontvangen van bedrijven en particulieren. 

 

Verslag activiteiten 2019 

In 2019 is de Stichting Samen voor alle kinderen opgericht. Deze heeft de ANBI status gekregen. De 

gebouwde portal om aanvragen te doen voor kinderen is najaar 2019 live gegaan. De geplande landelijke 

media campagne die in samenwerking met het ministerie van SZW vorm gegeven werd, werd uitgesteld 

tot begin 2020. Er is afscheid genomen van een aantal externe partijen die hebben geholpen bij de start 

van de samenwerking en de oprichting van de stichting. In 2019 is er een klein team van medewerkers 

samengesteld. 

 

In 2019 waren 4 mensen werkzaam voor de stichting waarbij 1 zzp-er en drie mensen in loondienst voor 

0,89% dienstverband. 

 

 Marketing manager (zzp) 

 Servicedesk medewerker (0,89 fte) 15-03-2019 

 Marketing assistent (0.89 fte) per 01-08-2019 

 Coördinator (0.89 fte) per 01-09-2019 
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Vooruitblik 2020 

De landelijke mediacampagne begin 2020 heeft geleid tot een grote toename in het aantal aanvragen dat 

via de portal gedaan werd maar heeft vooral ook de met het ministerie afgesproken doelstellingen rondom 

bereik en bekendheid gerealiseerd. 

 

De portal zal verder worden uitgebouwd, verbeterd en bijgewerkt. Daarnaast zal ook in 2020 nog veel 

aandacht besteed worden aan marketing en communicatie. Om de continuïteit van de servicedesk en de 

kwaliteit van de portal te waarborgen is een tweede part-time servicedesk medewerker aangesteld. Naar 

verwachting zal er in 2020 een groot evenement plaats vinden met de Vriendenloterij waarbij de stichting 

samen met de vier aangesloten partijen begunstigden zullen zijn. 

 

 

Rotterdam, 1 mei 2020 

 

 

 

De heer L. Klaassen (voorzitter) 
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2. JAARREKENING 2019 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA          31-12-2019  08-03-2019 

             

                                €               € 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen 

Waarborgsom         1.926  - 

Vooruitbetaalde kosten       67.195  - 

             

          69.121  - 

         ----------------  -------------- 

 

Liquide middelen    2.5.1     468.538  - 

         ----------------  -------------- 

 

 

 

 

             

Totaal activa         537.659  - 
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PASSIVA          31-12-2019  08-03-2019 

             

                                                €              € 

Reserves    2.5.2 

 

Continuïteitsreserve        6.187  - 

         ----------------  -------------- 

 

Kortlopende schulden    

Vooruitontvangen subsidies  

en projectgelden    2.5.3     480.925  - 

Crediteuren         20.447  - 

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen   2.5.4     6.483  - 

Overige schulden en  

overlopende passiva   2.5.5     23.617  - 

             

          531.472  - 

         ---------------  -------------- 

             

Totaal passiva         537.659  - 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 

             Realisatie   Begroting 

                2019       2019 

             

                  €           € 

BATEN 

 

Baten uit giften en donaties        21.002   

Baten van andere organisaties zonder winststreven     8.992   

Baten van subsidies van overheden    2.6.1    542.795   

              

Totaal baten          572.789  pm 

              

 

LASTEN 

 

Directe uitvoeringskosten    2.6.2    471.685   

Personeelskosten      2.6.3    68.186   

Overige uitvoeringskosten    2.6.4    26.731   

              

Totaal lasten          566.602  pm 

              

           6.187  pm 

Financiële baten en lasten        -  - 

              

Overschot respectievelijk tekort        6.187  pm 

              

 

2.3 Resultaatbestemming 

 

Continuïteitsreserve        6.187  pm 
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2.4 Grondslagen van de jaarrekening 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  

 

2.4.1  Algemeen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 ‘kleine organisaties-zonder-winststreven' van de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 

2.4.2  Algemene grondslagen van waardering 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten, tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden 

de activa en de passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

2.4.3  Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde (= verkrijgingsprijs plus bijko-

mende kosten) verminderd met de op basis van de geschatte gebruiksduur bepaalde afschrijvingen en, 

indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen.  

 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op 

basis van een vast percentage van de aanschafwaarde, rekening houdend met een eventuele restwaarde; 

er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

 

2.4.4  Vorderingen en overlopende activa  

 

De vorderingen en overlopende activa zijn bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van 

de tegenprestatie, inclusief transactiekosten indien materieel 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. 

 

2.4.5  Liquide middelen 

 

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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2.4.6  Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Bestemmingsreserves kunnen worden aangehouden voor 

aanwending of financiering van een specifiek doel die door het bestuur is bepaald. Bestemmingsfondsen 

betreffen gelden die zijn verkregen van derden en besteed moeten worden in het kader voor de 

doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende 

collecten, giften, donaties en andere fondsen. 

 

2.4.7 Overige schulden en overlopende passiva 

 

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

tegen de geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van transactiekosten, is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.4.8  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en alle hiermee 

verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor 

vermelde waarderingsgrondslagen. 

 

2.4.9  Baten 

 

De baten worden gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.  

 

Collecten, giften en donaties 

Collecten, giften en donaties worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst.  

 

Nalatenschappen 

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

geschat. 

 

Overheidsubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt 

of baten zijn gederfd, of wanneer een zich een gesubsidieerd tekort heeft voorgedaan. De baten worden 

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Eventuele subsidies met betrekking tot 

investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als 

onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten 
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2.4.10  Personeelsbeloning 

 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 

in de staat van baten en lasten.  

 

Het pensioen is een beschikbare premieregeling met werknemers (eigen) bijdrage. Alle pensioenregelin-

gen worden verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premies 

worden als lasten verantwoord. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Neder-

landse Pensioenwet van toepassing en de stichting betaalt verplichte, contractuele of vrijwillige premies 

aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeels-

kosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 

indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet be-

taalde premies worden als verplichting opgenomen in de balans. 
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2.5 Toelichting op de balans 

 

ACTIVA 

                        2019 

             

                                     € 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

2.5.1  Liquide middelen 

 

Rabobank zakelijke rekening          468.338 

              

Saldo per 31 december          468.338 

              

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 

 

PASSIVA 

 

2.5.2  Reserves 

 

Continuïteitsreserve 

 

Saldo per 8 maart           - 

Mutatie volgens resultaatbestemming        6.817 

             

Saldo per 31 december         6.817 

             

 

De continuïteitsreserve moet het mogelijk maken om beheer-, uitvoering- en wervingskosten gedurende 

1 jaar te blijven dragen als alle inkomsten onverwacht zouden opdrogen.  
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 

                      2019 

             

                                     € 

 

 

2.5.3 Vooruitontvangen subsidies en projectgelden 

 

Subsidie SZW 1 (deel Sam&) activiteitensubsidie       187.508 

Subsidie SZW 2 (deel Sam&) investeringssubsidie       127.409 

Projectgelden Rabobank Foundation        166.008 

             

Saldo per 31 december         480.925 

             

 

Verloop SZW 1 subsidie (deel Sam&) 

Saldo per 8 maart            - 

Verrekend (tegoed) voorgaande jaren         -18.652 

Ontvangen subsidies (deel Sam&)          713.365 

Bestede subsidies (deel Sam&)          -507.205 

              

Saldo per 31 december          187.508 

              

Verloop SZW 2 subsidie (deel Sam& investeringssubsidie 

 

Saldo per 8 maart            - 

Ontvangen subsidies (deel Jarige Job)         163.000 

Bestede subsidies            -35.591 

              

Saldo per 31 december          127.409 

              

 

Verloop Projectgelen Rabobank Foundation 

 

Saldo per 8 maart            - 

Ontvangen subsidies (deel Jarige Job)         175.000 

Bestede subsidies            -8.992 

              

Saldo per 31 december          166.008 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 

                      2019 

             

                                     € 

 

2.5.4  Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

Loonheffing             3.226 

Pensioenpremies            3.257 

             

Saldo per 31 december          6.483 

              

 

2.5.5  Overige schulden en overlopende passiva 

 

Reservering vakantiegeld          4.158 

Overige te betalen posten en overlopende passiva        19.459 

              

Saldo per 31 december          23.617 

              

 

2.5.6  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

 

Er is een huurcontract voor 2 jaar afgesloten betreffende de bedrijfsruimte aan de Van Nelleweg 1 (Schiel-

hal k en L) te Rotterdam. Deze loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. De opzegtermijn is 6 

maanden. Zonder opzegging wordt het contract voortgezet voor 2 jaar. De huur bedraagt op jaarbasis 

€ 4.613 per 1 maart 2019.  

 

Huurverplichtingen: 

< 1 jaar    € 4.613 

> 1 jaar < 5 jaar   €769  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

 

De gevolgen van het Covid-19 virus betreft een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie 

geeft over de feitelijke toestand op balansdatum. Op dit moment is een inschatting van de financiële 

gevolgen als gevolg van deze gebeurtenis na balansdatum voor Stichting Sam& niet mogelijk.  
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

           Realisatie    Begroting  

              2019       2019  

             

                  €           €  

 

2.6.1  Baten van subsidies van overheden 

 

SZW 1 subsidie Sam& activiteiten       507.205   

SZW 2 investeringssubsidie       35.591   

              

          542.796  pm 

             

 

De SZW 1 subsidie van Sam& betreft een totaal subsidie van € 1.895.306 met een looptijd van 4 jaar. 

(1 januari 2017 tot en met 31 december 2020). Het totaal bestede deel bedraagt per 31 december 2019 

€ 1.382.631. Stichting Jarige Job is penvoerder van deze subsidie.  

 

De subsidie is vastgesteld tot en met 2018. 

 

De SZW 2 subsidie van Sam& betreft een totaal subsidie van € 317.000 met een looptijd van 2 jaar. 

(1 januari 2019 tot en met 31 december 2020). Het totaal bestede deel bedraagt per 31 december 2019 

€ 35.591. Stichting Jarige Job is penvoerder van deze subsidie.  

 

Er is nog geen subsidie vastgesteld door de subsidieverstrekker. 
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) 

 

           Realisatie    Begroting  

              2019       2019  

             

                  €           €  

2.6.2  Directe uitvoeringskosten 

 

Marketing personele inzet       79.713   

Coördinatie naar gemeente       94.779   

Online Platform         156.645   

Marketing & Communicatie       117.876   

Organisatiekosten         6.963   

Landelijke Campagne        6.717   

Financiële zelfredzaamheid       8.992   

              

Totaal directe uitvoeringskosten        471.685  pm 

             

 

2.6.3  Personeelskosten 

 

Salarissen         54.191   

Sociale lasten         9.471   

Pensioenlasten          4.524   

              

Totaal personeelskosten       68.186  pm 

             

 

In 2019 zijn 3 medewerkers in dienst gekomen. 

Het bestuur is onbezoldigd. 

 

2.6.4  Overige uitvoeringskosten 

 

 

Huisvestingskosten         8.362   

Kantoorkosten         4.392   

Algemene kosten         13.977   

              

Totaal overige uitvoeringskosten       26.731  pm 
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Goedgekeurd te Rotterdam op _______________ 2020. 

 

 

 

           

L. Klaassen     G. van den Biggelaar 

Voorzitter       

 

 

           

H. Lloyd      M. Maks 

 

 

      

J. Wezendonk 
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3. OVERIGE GEGEVENS 
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3.1  Voorstel resultaatbestemming 

 

Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur is het resultaat verwerkt zoals opgeno-

men onder de staat van baten en lasten. 

 

3.2  Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de hiernavolgende pagina’s. 

  



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting Samen voor alle kinderen 

Van Nelleweg 1 

3044 BC  ROTTERDAM 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting samen voor alle kinderen 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Samen voor alle kinderen te Rotterdam 

beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 met een balanstotaal van € 537.659 en de 

staat van baten en lasten over 2019 met een resultaat van € 6.187 positief met de toelichting, waarin zijn opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 

dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn C1 voor “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. Het bestuur 

is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij 

hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 

2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 

ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen 

dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 

zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 

functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede 

het evalueren van de verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 

uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samen 

voor alle kinderen per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn C1 voor 

“Kleine organisaties-zonder-winststreven”. 

Was getekend te Sliedrecht, 2 juli 2020. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA
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Begroting 2020 

             Begroting   Realisatie 

                2020       2019 

             

                  €           € 

BATEN 

 

Baten uit giften en donaties        25.000  21.002 

Baten van andere organisaties zonder winststreven     75.000  8.992 

Baten van subsidies van overheden        732.326  542.795 

              

Totaal baten          832.326  572.789 

              

 

LASTEN 

 

Directe uitvoeringskosten        617.642  471.685 

Personeelskosten          173.358  68.186 

Overige uitvoeringskosten        26.000  26.731 

              

Totaal lasten          817.000  566.602 

              

           15.326  6.187 

Financiële baten en lasten        -  - 

              

Overschot respectievelijk tekort        15.326  6.187 

              

 

 

 


