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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

Aan het bestuur van
Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Ter attentie van het bestuur
Heemcamp 31
3992 SH  HOUTEN

Nieuwegein 1 september 2020
Ons kenmerk: 2002049/CEK/DOK 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Onze Lieve Vrouwe
Broederschap te Houten.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019 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 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Onze Lieve Vrouwe
Broederschap.

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.
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

ALGEMEEN

Oprichting stichting

In het jaar 1479 is het Broederschap opgericht. De doelstelling betrof het doen van uitkeringen aan armen.
Per 21 december 1999 is middels een statutenwijziging van het Broederschap de Stichting Onze Lieve
Vrouwe Broederschap opgericht. 
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2019 31-12-2018
x 1.000 € % € %

Activa
Liquide middelen 277 100,0 281 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 272 98,2 276 98,2
Kortlopende schulden 5 1,8 5 1,8

277 100,0 281 100,0

Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018
x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen 277 281
Kortlopende schulden -5 -5

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
272 276

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 272 276

Financiering

Stichtingsvermogen 272 276
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te
verstrekken.

Nieuwegein, 1 september 2020

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

C. van Eijk - van Stappershoef AA
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

BESTUURSVERSLAG
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

JAARREKENING
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2019 31-12-2018
€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa - 31

Liquide middelen
276.624 281.425

TOTAAL ACTIVA 276.624 281.456
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

31-12-2019 31-12-2018
€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves 7.401 1.401
Stichtingskapitaal 264.270 274.661

271.671 276.062

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 4.953 5.394

TOTAAL PASSIVA 276.624 281.456
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018
€ €

Baten
Giften 6.000 -

6.000 -

Lasten
Uitdelingen 6.910 6.645
Overige bedrijfskosten 3.291 3.023

Totaal van som der kosten 10.201 9.668

Totaal van bedrijfsresultaat -4.201 -9.668

Financiële baten en lasten -190 -172

Totaal van netto resultaat -4.391 -9.840

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve creativiteitsprijs 6.000 -
Stichtingskapitaal -10.391 -9.840

-4.391 -9.840
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap is feitelijk en statutair gevestigd op Heemcamp 31, 3992 SH te
Houten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30161671.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap, statutair gevestigd te Houten bestaan
voornamelijk uit het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel gebied ten behoeve
van jeugdigen in de gemeente Houten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De
jaarrekening is opgesteld in €. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de
nominale waarde.

Grondslagen 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake
is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

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.

Grondslagen voor 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.
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

Som der kosten 

Uitdelingen

De uitdelingen betreffen de door de stichting toegewezen uitkeringen en worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen rente - 31

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Liquide middelen

Rabobank DoelReserveren 3298.143.227 274.436 281.215
Rabobank rekening courant 3298.01.627 2.188 210

276.624 281.425
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

PASSIVA 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Bestemmings-
reserves

Stichtingskapi
taal

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019 1.401 274.661 276.062
Mutatie uit resultaatverdeling 6.000 - 6.000
Uit resultaatverdeling - -10.391 -10.391

Stand per 31 december 2019 7.401 264.270 271.671

Bij oprichting is een kapitaal ad € 287.096 ingebracht in de stichting.

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 1.401 1.401
Mutaties - -

Stand per 31 december 1.401 1.401

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van PR-activiteiten en de website.

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve creativiteitsprijs
Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 6.000 -

Stand per 31 december 6.000 -

De bestemmingsreserve is gevormd na een schenking van Theater aan de Slinger ter grootte van € 6.000. Dit
ten behoeve van de creativiteitsprijs die uit te reiken is over de jaren 2020-2024.

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 1.800 1.800
Reeds toegewezen nog uit te keren uitdelingen 3.153 3.594

4.953 5.394
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Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
€ €

Baten

Giften 6.000 -

2019 2018
€ €

Uitdelingen

Uitdelingen boekjaar 6.910 6.645

Gemiddeld aantal werknemers

2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

2019 2018
€ €

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 3.291 3.023

2019 2018
€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 1.953 1.999
Overige algemene kosten - 431
Kosten uitdelingen 1.338 593

3.291 3.023

2019 2018
€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -190 -172

17



Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Houten

2019 2018
€ €

Betaalde bankrente

Betaalde bankkosten 190 172
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