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Aan het bestuur van
“Stichting Netwerk Samen voor Goud”
Kanaalstraat 31
2801 SH  GOUDA

Gouda, 28 maart 2022

Ref.: SVM/908206

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarrekening over 2021 van
" Stichting Netwerk Samen voor Gouda" te Gouda.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

J. Slingerland AA

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

De jaarrekening van “Stichting Netwerk Samen voor Goud” te Gouda is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De 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 een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Netwerk Samen voor Goud”.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

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 Titel 9 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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Algemene informatie
Stichting Netwerk Samen voor Goud is opgericht op 24 maart 2016 en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 65680790. De algemene gegevens van Stichting Netwerk Samen 
voor Goud zijn als volgt:

     -     Naam: Stichting Netwerk Samen voor Goud
     -     Bezoekadres: Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
     -     Postadres: Postbus 452, 2800 AL Gouda
     -     RSIN: 856212222
     -     Statutaire zetel: Gouda
     -     Telefoon: 06 28217154
     -     Website: www.samenvoorgoud.nl
     -     E-mail: sarahlooijen@samenvoorgoud.nl

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Netwerk Samen voor Goud bestaan voornamelijk uit:

     - Hulpaanvragen afhandelen van hulpbehoevenden;
     - Het bemiddelen in maatschappelijke stages voor jongeren;
     - Het coördineren van vrijwilligers (veelal jongeren) t.b.v. ad hoc maatschappelijke initiatieven.

Gouda, ________________________ 2022

C.H.L. Smit
Voorzitter

J. Strik
Penningmeester

M. Bouwens
Secretaris
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Balans per 31 december 2021

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 641             857             

Vlottende activa
Overlopende activa 21.208       9.671         
Liquide middelen 26.860       18.181       

48.068       27.852       

TOTAAL ACTIVA 48.709       28.709       

€ € € €
PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 26.992       20.461       

Kortlopende schulden
Crediteuren 8.361         45               
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.450         4.347         
Overlopende passiva 6.907         3.856         

21.718       8.248         

TOTAAL PASSIVA 48.709       28.709       

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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Staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

€ € 
Baten
Nationale fondsen 27.870       7.500         
Subsidie Gemeente Gouda 23.000       19.352       
Overige baten 103.906     90.310       

Totaal baten 154.776     117.162     

Lasten
Personeelskosten 123.691     94.440       
Vrijwilligersvergoedingen 1.086          1.661         
Afschrijvingen materiële vaste activa 216             216             
Overige stichtingslasten 23.253       15.770       

Totaal lasten 148.245     112.087     

Resultaat 6.531          5.075         

Stichting Netwerk Samen voor Goud Jaarrekening 2021 Pagina 5 van 10



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Netwerk Samen voor Goud bedraagt per 31 december 2021
€ 26.992 (31 december 2020: € 20.461). De financiering hiervan vindt geheel plaats met 
maatschappelijke fondsen, subsidie bijdragen en donaties. De continuïteit van de stichting hangt in hoge mate af
van de bereidheid van maatschappelijke fondsen, de Gemeente Gouda en andere externe partijen om de stichting
financieel te ondersteunen en/of de financiering te continueren. Gezien de financiële positie per balansdatum en
de reeds ontvangen toezeggingen voor 2022 bestaat er geen onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de activiteiten van de stichting. Wij
verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen.

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 kleine 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.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens
de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Eventueel wordt daarbij rekening
gehouden met een restwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid,
welke wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de uitstaande posten.

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 waarin
zij zijn gerealiseerd.

Baten
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt,
opbrengsten zijn gederfd of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

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

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 
afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

€ 
Stand per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 1.078          
Cumulatieve afschrijvingen -221            
Boekwaarde per 1 januari 2021 857             

Mutaties
Afschrijvingen -216            

Stand per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 1.078          
Cumulatieve afschrijvingen -437            
Boekwaarde per 31 december 2021 641             

Afschrijvingspercentage 20%

31-12-2021 31-12-2020
€ € 

Vlottende activa

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen 19.675       9.671         
Vooruitbetaalde kosten 1.533          -                  

21.208       9.671         

Liquide middelen
ING Bank 26.860       18.181       

Passiva

Stichtingsvermogen
2021 2020

€ € 
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari 20.461       15.386       
Uit resultaatverdeling 6.531          5.075         
Stand per 31 december 26.992       20.461       
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31-12-2021 31-12-2020
€ € 

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 6.450          4.347         

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 5.092          3.856         
Te betalen accountantskosten 1.815          -                  

6.907          3.856         
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

€ € 
Baten

Overige baten
Rijksoverheid 83.918       76.175       
Kerkelijke organisaties 9.750          4.500         
Bedrijven 5.000          -                  
Scholen 1.250          9.635         
Overige 3.988          -                  

103.906     90.310       

Stichting Netwerk Samen voor Goud heeft samen met meerdere jongerenbewegingen een aanvraag ingediend
voor subsidie van de Rijksoverheid. De subsidie wordt door de hoofdaanvrager toegerekend aan iedere
jongerenbeweging, waaronder Stichting Netwerk Samen voor Goud.

2021 2020
€ € 

Personeelskosten
Bruto salarissen 96.693       74.900       
Pensioenkosten 7.948          4.811         
Sociale lasten 17.820       14.322       
Overige personeelskosten 1.230          407             

123.691     94.440       

In 2021 waren gemiddeld 2,5 werknemers in dienst op basis van
een volledig dienstverband (FTE).

Vrijwilligersvergoedingen
Onkostenvergoedingen 726             725             
Overige vergoedingen 360             936             

1.086          1.661         

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 216             216             
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2021 2020
€ € 

Overige stichtingslasten
Bankkosten 182             153             
Kantoorkosten 10.985       6.488         
Kosten postbus 272             266             
Reclamekosten 522             90               
Kosten salarisadministratie 813             625             
Telefoonkosten 461             543             
Verzekeringen 3.786          1.801         
Kosten evenementen 3.113          2.636         
Wervingskosten 119             168             
Bijdrage inspiratienetwerk Tijd voor Actie 3.000          3.000         

23.253       15.770       

Stichting Netwerk Samen voor Goud Jaarrekening 2021 Pagina 10 van 10


