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                          Hilversum, 23 juni 2020 

Geacht bestuur, 

Hiermede brengen wij rapport uit inzake uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2019. 

1. Samenstellingsverklaring 
Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Clothing4U te Weesp samengesteld op basis 
van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de 
hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële 
gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden 
ontleend. 

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

2. Inhoudsopgave 
Dit rapport inzake de jaarrekening bevat de volgende onderdelen: 
1. de balans per 31 december 2019 en de vergelijkende cijfers per 31 december 2018; 
2. de resultatenrekening over het boekjaar 2019 met eveneens vergelijkende cijfers over 2018; 
3. grondslagen van de jaarrekening; 
4. de toelichting op de balans; 
5. de toelichting op de resultatenrekening. 

Tot het geven van nadere informatie zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

B.D. Ybema MBA 



Stichting Clothing4U - Jaarrekening per 31 december 2019 in €

1. Algemeen

Onderneming
Stichting Clothing4U is opgericht op 29-08-2018, onder de naam Humanitaire Stichting Bring Hope The
Netherlands. Bij notariële actie van 07-05-2020 is de tennaamstelling gewijzigd in Stichting Clothing4U
Het adres van Stichting Clothing4U is Rijnkade 12, 1382GS  te Weesp.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72471581.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
- dhr. M. Veenstra (voorzitter) 
- dhr. D. Lazowski
- dhr. L.A. Jurres (secretaris penningmeester)
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Stichting Clothing4U - Jaarrekening per 31 december 2019 in €

2. BALANS PER

AKTIVA

Vlottende activa -                -                 

Liquide middelen 910           62              

910           62              

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Overige reserve 610           -538          

610           -538           

Kortlopende schulden 300           600           

300           600            

910           62              

31-DEC-2019 31-DEC-2018
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Stichting Clothing4U - Jaarrekening per 31 december 2019 in €

3. RESULTATENREKENING OVER

Totaal omzet 8.750        -                 
Kostprijs van de omzet 3.930        -                 

 Bruto marge 4.820        -                 
Bruto marge-% 55,09% -  

Algemene kosten 3.623        538           

Som der bedrijfslasten 3.623        538            

Bedrijfsresultaat 1.197        -538           

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                -                
Rentelasten en soortgelijke kosten -50            -                

-50            -                 

Stichtingsresultaat 1.147        -538           

2019 2018
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Stichting Clothing4U - Jaarrekening per 31 december 2019 in €

4. Grondslagen van de jaarrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van aktiva en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de onderneming. 

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde, verminderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het 
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten die zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar 
zijn.
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Stichting Clothing4U - Jaarrekening per 31 december 2019 in €

5. Toelichting op de balans
31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen
ING bank 910           62              

910           62              

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari 2019 -538          -                 
Bij: resultaat boekjaar 1.147        -538           

610           -538           

Kortlopende schulden
RC Stichtign Humanitaire Hulpgoederen -                600            
Te betalen accountantskosten 300           -                 

300           600            
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Stichting Clothing4U - Jaarrekening per 31 december 2019 in €

6. Toelichting op de  resultatenrekening 
2019 2018

Algemene kosten
Opleidingskosten 1.700        -                 
Contributie en abonnementen 60             -                 
Reis- en verblijfkosten 816           -                 
Accountantskosten 300           -                 
Notariskosten -                488            
Overige algemene kosten 747           50              

3.623        538            

Pagina 8


