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1. ACCOUNTANTSRAPPORT 



Aan het bestuur van 

gri p 
Stichting Opstap accountants en adviseurs 

Gruttostraat 16 
7132 DC Lichtenvoorde 

Duiven, 26 april 2017 

Geacht bestuur, 

1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting samengesteld. 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting Opstap te 
Lichtenvoorde. 

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: Het bestuur van Stichting Opstap 

De jaarrekening van Stichting Opstap te Lichtenvoorde is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten 
en lasten over 2016 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 Opstap. 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 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. 
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1.3 ALGEMEEN 

Oprichting stichting 
De stichting betreft een stichting die aangewezen is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 19 december 2007. De stichting is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 09177437. 

Het RISN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is 
818815401. 

Activiteiten 
Stichting Opstap streeft naar het verbeteren van onderwijs, levensstandaarden en welzijn in binnen- en 
buitenland. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van 
kleinschalige projecten in binnen- en buitenland die het algemeen belang beogen. 

Bestuur 
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door: 

- de heer R.J.G. Hartman, voorzitter 
- mevrouw W.J.M. Onstenk-Hummelink, secretaris en bestuurslid 
- de heer M.A.M. Stortelder, bestuurslid 
- mevrouw P. Uylen-van Pelt, bestuurslid 
- mevrouw E.M. Hartman, projectmanager en bestuurslid 

Beleidsplan 
Het beleidsplan ligt ter inzage ter kantore van de rechtspersoon en staat gepubliceerd op de internetsite; 
www.transparante-anbi.nl/ProductlStichting-Opstap/2186  

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 
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SLOT 

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. 
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid. 

Hoogachtend, 

Grip Accountants & Adviseurs 
Namens deze, 

M. Prenen 
Accountant-Administratieconsulent. 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(na voorstel resultaatverdeling) 

Activa 
Vlottende activa 

Vorderingen 
Overlopende activa 

Liquide middelen 

€ 
31 december 2016 31 december 2015 

€ € € 

314 519 

118.962 112.787 

119.276 113.306 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 7 
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31 december 2016 31 december 2015 
€ € € € 

Passiva 

Stichtingsvermogen 119.276 113.306 

11EL2fb 113.306 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

2016 2015 
€ € € € 

Baten 3 89.768 64.940 

Lasten 

Ondersteuningen projecten Afrika 4 71.776 71.144 
Ondersteuningen projecten sport en 5 
welzijn 4.500 4.500 
Ondersteuningen stichtingen derden 6 6.429 3.253 
Ondersteuningen overigen 7 217 3.431 
Algemene lasten 8 1.189 1.497 
Som der lasten 84.111 83.825 

Saldo van baten en lasten 5.657 -18.885 

Financiële baten en lasten 9 314 519 

Netto resultaat 5.971 -18.366 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 9 
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Opstap is feitelijk en statutair gevestigd op Gruttostraat 16, 7132 DC te Lichtenvoorde, en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09177437. 

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Opstap bestaan voornamelijk uit het verbeteren van onderwijs, 
levensstandaarden en welzijn in binnen- en buitenland. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

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, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen 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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van donaties en de lasten over het 
jaar. De opbrengsten van donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Omzetverantwoording 
Baten omvat de opbrengsten uit ontvangen donaties. 

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa. 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 10 
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS 

Vlottende activa 

31-12-2016 31-12-2015 
€ € 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen rente 314 519 

2 Liquide middelen 

Rabobank, betaalrekening 18.962 16.789 
Rabobank, spaarrekening 100.000 95.998 

118.962 112.787 

Stichtingsvermogen 

Stand per 1januari 113.306 131.672 
Uit resultaatverdeling 5.971 -18.366 
Stand per 31 december 119.276 113.306 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 11 
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
2016 2015 

€ € 
3 Baten 

De baten bestaan uit ontvangen donaties. 

Bezoldiging bestuurders 

Bestuurders krijgen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. 

Lasten 

4 Ondersteuningen projecten Afrika 
Stichting Orange Babies 34.500 25.575 
All Seasons Limited - Ghana 463 19.694 
Informatica student Gregory - Ghana 2.215 7.359 
Mbwa wa Africa (Dogs of Africa) - Tanzania - 4.980 
Heal Project: wezen en kwetsbare kinderen - Zambia - 8.634 
Mount Olive Outreach Khaya Centre - Zuid Afrika 28.178 - 

Overige kosten en ondersteuningen projecten Afrika 6.420 4.902 
71.776 71.144 

Via Stichting Orange Babies worden de projecten Family Free Mobile Health Unit en 
Mount Olive Outreach Khaya Centre ondersteund. 

5 Ondersteuningen projecten sport en welzijn 
Scholingsproject Longa59 1.000 1.000 
Gehandicapten rijvereniging De Hazelaar 3.000 3.000 
Corsogroep Hooiland 500 500 

4.500 4.500 

6 Ondersteuningen stichtingen derden 
Nederlandse Rode Kruis 72 72 
Stichting War Child 180 180 
Artsen Zonder Grenzen 216 216 
Leger des Heils 120 120 
Unicef 180 180 
Koningin Wilhelmina Fonds 120 120 
Plan Nederland 300 550 
Cliniclowns 36 30 
Nederlandse Vereniging De Zonnebloem 60 60 
Nederlandse Hartstichting 77 63 
Wereld Natuur Fonds 18 18 
Stichting Viervoeters 1.000 30 
Stichting Alpe 'd-Huzes 500 - 

Agathahoeve 3.500 - 

Donkey Sanctuary 50 - 

Stichting (boot)vluchteling - 1.055 
Stichting Scrilancare - 250 
Anova Health Institute - 309 

6.429 3.253 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 12 
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2016 2015 
€ € 

7 Ondersteuningen overigen 
Stichting Kattenhulp Samos Griekenland - 715 
Animal Care Samos 75 2.716 
Diverse overige ondersteuningen 142 - 

217 3.431 

8 Algemene lasten 
Kantoorbenodigdheden en drukwerk 275 729 
Bankkosten 467 278 
Overige algemene kosten 447 490 

1.189 1.497 

9 Financiële baten en lasten 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 314 519 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Ontvangen bankrente 314 519 

Lichtenvoorde, 

R.J.G. Hartman 

Stichting Opstap, Lichtenvoorde 13 
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