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Aan het bestuur van
Stichting Mondzorg en Parkinson  
Reinier van Kampenhoutlaan 6  
2342 HS  OEGSTGEEST

Dossier Behandelend accountant Datum

4423 A.C. Balkenende AA 8 juni 2015

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge  uw  opdracht  hebben  wij  de  jaarrekening  2014  van  uw  stichting,  waarin  begrepen  de  balans  met
tellingen  van  € 11.260  en  de  staat  van  baten  en  lasten  sluitende  met  een  exploitatiesaldo  van  € 16.178,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Mondzorg en Parkinson te Oegstgeest
bestaande  uit  de  balans  per  31  december  2014  en  de  exploitatierekening  over  2014  met  de  toelichting
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het  is  onze  verantwoordelijkheid  als  accountant  om  de  door  u  verstrekte  opdracht  uit  te  voeren  in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In  overeenstemming met  de  voor  het  accountantsberoep  geldende  standaard voor  samenstellingsopdrachten,
bestonden  onze  werkzaamheden  in  hoofdzaak  uit  het  verzamelen,  het  verwerken,  het  rubriceren  en  het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van  de  jaarrekening  toegepaste  grondslagen  op  basis  van  de  door  de  onderneming  verstrekte  gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

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



3                ALGEMEEN

3.1                Oprichting en doelstelling stichting

De stichting werd opgericht op 18 december 2012 en heeft blijkens artikel 2 van de statuten ten doel:

1. De  stichting  heeft  ten  doel  de  mondgezondheid  van  mensen  met  de  ziekte  van  Parkinson  te
bevorderen  en  de  positie  van  de  mondzorg  in  de  multidisciplinaire  netwerkzorg  in  Nederland
voor mensen met de ziekte van Parkinson te versterken.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
	 - het (doen) uitvoeren van onderzoek(en);
	 - het (doen) ontwikkelen van zorgstandaarden en -richtlijnen;
	 - het geven van bekendheid via (lokale) pers en media aan de activiteiten van de stichting;
	 -  het  organiseren  van  en/of  deelnemen  aan  activiteiten  ter  bevordering  van  deskundigheid,

communicatie, samenwerking, coördinatie en financiering van de doelstelling;
	 - het samenwerken met andere (rechts)personen en/of organisaties die aan de realisering van de

doelstelling van de stichting kunnen bijdragen;
	 - het verspreiden en delen van kennis en informatie;
	 - alle andere wettelijk toegestane middelen die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van

de stichting. 
3. Het vermogen van de stichting zal kunnen worden gevormd door:
	 - opbrengsten uit de door de stichting georganiseerde activiteiten;
	 - subsidies en donaties;
	 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
	 - alle andere wettig verkregen baten.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56912099.

Gedurende het lopende boekjaar werd het bestuur gevormd door:

- de heer W.M. van der Boon (voorzitter)
- mevrouw M.A.E. van Stiphout (secretaris)
- de heer G. Onderwaater (penningmeester)
- de heer C. de Baat (algemeen bestuurslid)
- de heer J.F.X. Smids (algemeen bestuurslid)

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichting te
geven.

Van Wezel Accountants B.V.
Voor deze:

A.C. Balkenende 
Accountant-Administratieconsulent              
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4                BALANS PER 31 DECEMBER 2014
          (na resultaatbestemming)

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 11.260 2.582

 11.260 2.582
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31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserve 11.260 -4.918

Langlopende schulden  (2)

Onderhandse leningen - 7.500

 11.260 2.582
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5                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2014 TOT EN MET
31 DECEMBER 2014

2014

€ €

2012/2013

€ €

Baten  (3) 23.529 -

Lasten

Lonen en salarissen  (4) 2.579 2.526
Overige kosten  (5) 4.772 2.392

7.351 4.918

Saldo staat van baten en lasten 16.178 -4.918
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6                TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Mondzorg en Parkinson, statutair gevestigd te Oegstgeest, bestaan voornamelijk
uit:  de  mondgezondheid  van  mensen  met  de  ziekte  van  Parkinson  te  bevorderen  en  de  positie  van  de
mondzorg  in  de  multidisciplinaire  netwerkzorg  in  Nederland  voor  mensen  met  de  ziekte  van  Parkinson  te
versterken.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving C1 ''Kleine Organisaties-zonder
winststreven''.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen  leningen  en  schulden  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Bepaling exploitatiesaldo

Het  exploitatiesaldo  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  baten  en  de  kosten  en  andere  lasten  van  het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten  worden  toegerekend  aan  de  periode  waarin  ze  zijn  gerealiseerd.  Kosten  en  andere  lasten  welke  hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder  baten  worden  verstaan  alle  in  het  boekjaar  gerealiseerde  opbrengsten  uit  door  de  stichting
georganiseerde activiteiten, subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede alle andere
wettig verkregen baten.
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Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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7                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

1. Liquide middelen

ABN AMRO Bank bestuurrekening, IBAN NL57 ABNA 0446 1561 75 11.260 2.582

De bovenstaande liquide middelen staan per 31 december 2014 volledig ter vrije beschikking. 

PASSIVA

2014

€

2012/2013

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari -4.918 -
Resultaatbestemming boekjaar 16.178 -4.918

Stand per 31 december 11.260 -4.918

2. Langlopende schulden

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Onderhandse leningen

Lening o/g Centrum voor Tandheelkunde Breda B.V. - 500
Lening o/g Smileworks B.V. - 7.000

- 7.500

Over de leningen is geen rente berekend.

Deze leningen zijn in de loop van het boekjaar afgelost.
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8                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI
2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014

2014

€

2012/2013

€

3. Baten

Donaties 23.529 -

4. Lonen en salarissen

Lonen en salarissen (declaraties) 2.579 2.526

5. Overige kosten

Kantoor- en administratiekosten 2.461 85
Verkoopkosten 2.175 1.500
Algemene kosten 136 807

4.772 2.392

Kantoor- en administratiekosten

Automatiseringskosten 2.461 61
Contributies en abonnementen - 24

2.461 85

Verkoopkosten

Representatiekosten 1.175 500
Sponsoringskosten (congres) 1.000 1.000

2.175 1.500

Algemene kosten

Bankkosten 136 108
Opleidingskosten - 699

136 807
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Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Oegstgeest, 8 juni 2015

 
Namens het bestuur,  
  
  
W.M. van der Boon  

G. Onderwaater
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9                OVERIGE GEGEVENS

9.1                Controleverklaring

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 bw.

9.2                Statutaire bepalingen inzake vereffening van het vermogen

Conform artikel 13 van de statuten dient het vermogen als volgt vereffend te worden:

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op  het  besluit  van  het  bestuur  tot  ontbinding  is  het  bepaalde  in  artikel  12  lid  1  van

overeenkomstige van toepassing.
3. Een  eventueel  batig  saldo  zal  door  het  bestuur  worden  aangewend  overeenkomstig  een  doel

zoveel mogelijk gelijksoortig aan dat van de ontbonden stichting te bepalen door het bestuur.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding

anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na  afloop  van  de  vereffening  blijven  de  boeken  en  bescheiden  van  de  ontbonden  stichting

gedurende  de  bij  de  wet  voorgeschreven  termijn  onder  berusting  van  de  door  de  vereffenaars
aangewezen persoon.

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.

- 11 -
Stichting Mondzorg en Parkinson

Oegstgeest

Behoort bij accountantsrapport d.d. 8 juni 2015


