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Jaarrekening 2018

Voorwoord

Amersfoort, 27 juni 2019

Studenten van het Hoornbeeck College en hun ouders kiezen bewust voor reformatorisch mbo. In veel 

gevallen brengt dit meer kosten met zich mee dan wanneer ze zouden kiezen voor de dichtstbijzijnde mbo-

school. Deze meerkosten bestaan voornamelijk uit reiskosten. In beginsel zijn ouders verantwoordelijk voor 

het dragen van deze kosten. Voor sommige studenten is het vanwege deze kosten niet mogelijk of heel 

moeilijk om een opleiding te volgen aan het Hoornbeeck College. De hoge vervoerskosten zijn vaak een grote 

aanslag op het gezinsinkomen. 

Wij gunnen iedere student reformatorisch mbo. Ook heeft de school een zekere omvang nodig om te kunnen 

blijven bestaan. Hiervoor zet de stichting zich in. De stichting kan dit slechts doen als haar werk gesteund 

wordt. Gesteund door kerkenraden, ouders, bedrijven en instellingen die een hart hebben voor het 

reformatorisch mbo. Gesteund omdat wij wensen dat dit onderwijs voor iedereen mogelijk is en blijft.

Daarnaast wordt financiële ondersteuning geboden bij vervoersknelpunten en eventueel nieuwe 

vervoerslijnen, ontwikkeling van onderwijsmethoden zoals godsdienst en burgerschap en financiële 

ondersteuning van studenten met een beperking in de kosten die zij niet elders vergoed krijgen. 

Door de belastingdienst is aan de Stichting Steunfonds Hoornbeeck College de ANBI-status toegekend.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van  de stichting  zet zich onbezoldigd in en bestaat uit de volgende personen:

Mr. dr. J.T. van den Berg (voorzitter)

G. van den Berg (secretaris)

L.A. Wijnmaalen (penningmeester)

H. Uil (plaatsvervangend voorzitter)

Mr. P. Baijense RA

Drs. L.M. van den Doel 

G.P. Landwaart 

J. Spiker

E. van Voorden 

W. van Wikselaar

P.B. de Ruiter
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Jaarrekening 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften enerzijds, en 

anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de 

goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 

deze voorzienbaar zijn.

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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Balans per 31 december 2018

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen

Nog te ontvangen rente 26 212

Rekening-courant VVORG 5.265 3.096

Rekening-courant Hoornbeeck College 0 0

5.291 3.308

Liquide middelen

Rabobank 231.238 233.878

Totaal 236.529 237.186

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Stichtingsvermogen

Algemene reserves 236.291 209.627

Resultaat boekjaar -1.655 26.664

234.636 236.291

Kortlopende schulden

Nog te betalen accountantskosten 1.768 895

Rekening-courant Hoornbeeck College 125 0

1.893 895

Totaal 236.529 237.186
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Jaarrekening 2018

Staat van baten en lasten

2018 2017

Baten

Giften van ouders en studenten 120 6.400

Giften van kerken 19.340 20.520

Overige baten 0 500

19.460 27.420

Lasten

Bijdragen financiële ondersteuningen 20.160 0

Accountantskosten 872 855

Kosten public relations 0 0

Bankkosten 58 63

Overige kosten 51 50

21.141 968

Financiële baten en lasten

Rentebaten 26 212

Resultaat -1.655 26.664
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Stichting Steunfonds Hoornbeeck College 

t.a.v. het bestuur 

Utrechtseweg 230 
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Barneveld, 9 september 2019 

 

 

Betreft: Samenstellingsverklaring 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2018 van de Stichting Steunfonds Hoornbeeck College te 

Amersfoort. Bij deze jaarrekening is door ons onderstaande samenstellingsverklaring afgegeven. 

 

Opdracht 

 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de Stichting Steunfonds Hoornbeeck 

College, waarin begrepen de balans met tellingen van € 236.529 en de winst-en-verliesrekening 

sluitende met een resultaat van € - 1.655, samengesteld. 

 

Samenstellingsverklaring 

 

De jaarrekening van Stichting Steunfonds Hoornbeeck College te Amersfoort is door ons samengesteld 

op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. 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 Steunfonds Hoornbeeck College. 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. 

 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

 

 

Hoogachtend, 

Van Lienden & Kooistra 

 

 

 

 

P. Kooistra AA RAB 

 

 

 


