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Geachte bestuursleden,

Wij hebben het genoegen u hierbij het accountantsrapport over het boekjaar
2015 van de stichting aan te bieden.

Ingevolge de gedrags- en beroepsregels delen wij u mee dat de
openbaarmaking van onze samenstellingsverklaring, zoals opgenomen in
bijgaande stukken, slechts is toegestaan overeenkomstig de besproken
verspreidingskring (intern, financiële instellingen en fiscus).
Openbaarmaking aan anderen dan de hiervoor bedoelde verspreidingskring is
slechts toegestaan met onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Wij zijn van mening hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Uiteraard zijn wij graag bereid tot het geven van nadere toelichting.

Wij adviseren u om de jaarrekening op de laatste bladzijde van de toelichting op
de staat van baten en lasten, voor de bijlagen te ondertekenen.

Met vriendelijke groet,
WEA Deltaland

H.M. Boer
Accountant-Administratieconsulent         
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ACCOUNTANTSVERSLAG



Stichting 'V4All Nederland'  
Postbus 25  
2964 ZG  Groot-Ammers

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1                Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting 'V4All Nederland'  te Groot-Ammers is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-
verliesrekening over 2015 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 4410H, “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 in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting 'V4All Nederland' . Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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.



2                Algemeen

2.1                Gegevens stichting

De stichting is gevestigd aan de Van Leeuwenhoekweg 3 te Groot-Ammers en werkt onder de naam Stichting
'V4All Nederland' . (statutaire naam Stichting Victory 4 All). De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24332260.

2.2                Organisatie

Bestuursleden:

Voorzitter                         Dhr. C. de Zwart
Penningmeester              Dhr. D. van der Grijn
Bestuurslid                      Dhr. J. Barends

Thuisfrontcommissie:

Dhr. A. van 't Hof
Mevr. H. de Hoop
Dhr. R. Nieuwburg
Mevr. E. Oosterwijk
Mevr. J. de Zwart
     

2.3                ANBI

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) onder dossiernummer: 52 672.
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3                Resultaat

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2015 bedraagt € 1.437 tegenover € 6.057 over 2014. De resultaten over beide jaren kunnen
als volgt worden samengevat:

€

2015

% €

2014

%

Verschil

€

Ontvangen giften 446.799 100,0 256.048 100,0 190.751
Uitgaven projecten 431.888 96,7 239.314 93,5 192.574

Bruto resultaat 14.911 3,3 16.734 6,5 1.823-

Kosten

Kantoorkosten 1.193 0,3 1.416 0,6 223-
Algemene kosten 11.794 2,6 8.644 3,3 3.150

12.987 2,9 10.060 3,9 2.927

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten 487- 0,1- 617- 0,2- 130

Diversen baten en lasten - - - - -

Resultaat 1.437 0,3 6.057 2,4 4.620-

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Groot-Ammers, 20-06-2016

WEA Deltaland

H.M. Boer 
Accountant-Administratieconsulent              
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen  (1)

Rabobank 25.341 23.904

 25.341 23.904

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  (2)

Stichtingsvermogen 25.341 23.904

 25.341 23.904
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

2015

€ €

2014

€ €

Ontvangen giften  (3) 446.799 256.048
Uitgaven projecten  (4) 431.888 239.314

Bruto-omzetresultaat 14.911 16.734
Kosten
Kantoorkosten  (5) 1.193 1.416
Algemene kosten  (6) 11.794 8.644

12.987 10.060

Bedrijfsresultaat 1.924 6.674

Rentelasten en soortgelijke kosten  (7) 487- 617-

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening 1.437 6.057
Diversen baten en lasten - -

Resultaat 1.437 6.057
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Doel

De stichting heeft ten doel het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van alle
mogelijke zendingsactiviteiten vanuit Nederland, en speciaal het geestelijk, materieel, financieel en
organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en evangelisten die in en buiten Nederland
werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke taak door studie en/of cursus voorbereiden, alles in de
meest ruime zin des woords.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting 'V4All Nederland'  zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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.

Stichting 'V4All Nederland' 

Jaarrekening

Pagina 8 

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22 juni 2016



Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Kosten algemeen

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

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa

Vlottende activa

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

1. Liquide middelen

Rabobank 3618.52.991 21.958 16.361
Rabobank 3019.28.843 3.383 7.543

25.341 23.904

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Passiva

2. Stichtingsvermogen

2015

€

2014

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 23.904 17.847
Resultaatbestemming boekjaar 1.437 6.057

Stand per 31 december 25.341 23.904
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015

€

2014

€

3. Ontvangen giften

Giften algemene projecten 183.887 116.803
Giften sponsorkids 101.945 96.008
Giften levensonderhoud fam. Vos 16.661 7.770
Giften Rainbow School - Wilde Ganzen 140.990 31.979
Giften tientjespartner V4all 3.316 3.463
Paalzitten Marc Strotman - 25

446.799 256.048

4. Uitgaven projecten

Uitgaven Victory 4All foundation Zuid-Afrika 235.500 185.250
Uitgaven levensonderhoud fam. Vos 42.000 33.064
Uitgaven Rainbow School - Wilde Ganzen 114.167 -
Uitgaven levensonderhoud diverse vrijwilligers 15.221 21.000
Uitgaven nieuwbouw school 25.000 -

431.888 239.314

De overboekingen aan de Victory 4All foundation in Zuid-Afrika zijn aangesloten met bankontvangsten in Zuid-
Afrika. Deze ontvangsten sluiten aan met de overboekingen vanuit Nederland. Voor de besteding van de gelden
in Zuid-Afrika is de jaarrekening van de Victory 4All foundation in Zuid-Afrika doorgenomen.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers in dienst. Er zijn bij de stichting 40 vrijwilligers actief.

Overige kosten

5. Kantoorkosten

Porti - 269
Automatiseringskosten 1.193 1.147

1.193 1.416

6. Algemene kosten

Verzekeringen 718 595
Kosten verlof Nederland 1.495 800
Ziektekostenverzekering 5.006 4.875
Ondersteuningskosten Missie Nederland 398 -
Bijzondere gelegenheden 2.643 520
Promotiemateriaal 1.331 833
Tickets voor bespreking - 972
Overige algemene kosten 203 49

11.794 8.644
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Financiële baten en lasten

2015

€

2014

€

7. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rek. crt. bank 487 617

Ondertekening van de jaarrekening

Groot-Ammers,  22-06-2016

C. de Zwart J. Barends 

D. van der Grijn 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond 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.

2                Statutaire regeling resultaatbestemming

Op grond van de artikel 10 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van het bestuur.

3                Bestemming van de winst 2015

De bestuur stelt voor om het resultaat over 2015 als volgt te bestemmen:
2015

€

Resultaat 1.437

Toevoeging aan het stichtings vermogen 1.437

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering van het bestuur is dit voorstel reeds in de
jaarrekening verwerkt.
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