
Stichting Het Veilige Dak
Kastanjelaan 40
17 22 7,8 Zuid-Scharwoude

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2019



INHOUDSOPGAVE

Opdracht
Samenstellingsverklaring van de accountant
Algemeen
Financiële positie

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

I
)
3

4

I
2
3

4
5

2
2
3

4

1 BESTUURSVERSLAGOVER2Ol9

JAARREKENING

5

Balans per 3 I december 2019
Staatvan baten en lasten over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 3 I decemb er 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

8

9
l0
t2
t4



ACCOUNTANTSRAPPORT



'lF

,'íï\
'ffi1

f+

Vos Brugstraat 38
Postbus I 9

1775 ZG Middenmeer
r. 0227 504050
t.0227 504040
www.silvos.nl

(n
rfl

t-{
op{(n

Accountants & Belastingadviseurs

Aan het bestuur van
Stichting Het Veilige Dak
Kastanjelaan 40
l7 22 ZB Zuid-Scharwoude

Middenmeer, 25 juni 2020

Rapportnummer Behandeld door Cliëntnummer

63124 JAV/AG 18200

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaanekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
C 9.494 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -5.845, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERI(LARINGVANDEACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Het Veilige Dak te Zuid-Scharwoude is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2019 en de staat van baten 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 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. V/ij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat v 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 Het Veilige Dak. WU 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 vandeze 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectiefhebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba. nVuitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

3 ALGEMEEN

3.1 Stichting Het Veilige Dak

Stichting Het Veilige Dak is opgericht op 16 oktober 2006 en heeft tot doel het faciliteren van pleegzorg van kinderen
in de meest ruime zin van het woord, evenals het verrichten van alle verder handelingen die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting Het Veilige Dak tracht haar doel onder meer
te verwezenlijken door het werven van fondsen, giften en legaten, alsmede door het bieden van onderdak aan
pleegkinderen en het organiseren van muzikale activiteiten voor kinderen.

Sinds l-1-2008 is de Stichting Het Veilige Dak erkent als ANBl-instelling.

3.2 Bestuur

Het bestuur bestaat uil Voorzitter B. Steensma en secretaresse J. Ploeg-Hoeve en zij zijnbeiden gezamenlijk bevoegd.

Het bestuur maakt geen jaarlijkse begroting op, wegens het wisselende karakter van giften en donatie-opbrengsten.

3.3 Administratie

De administratie van de Stichting wordt op ons kantoor verwerkt.

3.4 Balansenwinst-en-verliesrekening

De opgenomen balans per 3l december 2019 met een balanstelling van€9.494, sluit met een Stichtingsvennogen van
positief€ 8.638, terwijl de eveneens opgenomen staat van baten en lasten een nadelig saldo aangeeft van € 5.845.

3Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2020



4 FINANCIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

3t-12-2019

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

3t-12-2018

€ € €€

8.638

9.494

856

8.638

14.483

Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

9.494
68

14.4t5

14.483

14.483

Met het uitbrengen van dit rapport menen wij aan onze opdracht te hebben voldaan. Mochten er uwerzijds nog lragen
zijn, dan zrjn wrj gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,

Accountantskantoor Silvis & Vos

Anthonie (J.A.) Vos
Accountant-Administratieconsulent

4Samenstellingsverklaring afgegeven d. d. 25 juni 2020



BESTUURSVERSLAG OVER 2OT9

ATGEMEEN

Statutaire naam:

Vestigingsplaats:
Oprichtingsdatum
Rechtsvorm:

Stichting Het Veilige Dak,

Gemeente La nged ij k, Kastanjelaa n 40, 1722 ZB Zu id-Scha rwoude
L6 oktober 2006
Stichting

Samenstelling bestuur
Dhr. B. Steensma, voorzitter
Mevr. J.L. Ploeg-Hoeve, secretaris
De beide bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd

MISSIE, VISIE EN BELEID

Stichting Het Veilige Dak heeft ten doel het faciliteren van pleegzorg van kinderen in de meest ruime
zin van het woord. Zij heeft als belangrijkste taak om de structurele zorg voor pleegkinderen in
materiële zin te ondersteunen. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van

fondsen, giften en legaten, alsmede door het bieden van onderdak aan pleegkinderen en het
organiseren van muzikale activiteiten voor kinderen.

ACTIVITEITEN EN GEREATISEERDE PRESTATIES

Jaarverslag 2019
ln het jaarverslag van 2018 meldden we dat er gesprekken gaande waren met pleegzorgaanbieders
over het opnemen van nieuwe pleegkinderen bij de familie Zintel. Halverwege het jaar 2OL9 mochten
twee nieuwe pleegkinderen onder het veilige dak van de familie Zintel komen wonen. We zijn daar
dankbaar voor. Eén van de andere pleegkinderen was kort daarvoor verhuisd en woont nu op zichzelf
via 'begeleid kamer wonen'.

Wij zijn als bestuur dankbaar dat de pleegkinderen in het Veilige Dak veel liefde, veiligheid en
begeleiding ontvangen van de pleegouders. We zijn dankbaar dat er voldoende financiële middelen
zijn om onze taak waar te maken: het ondersteunen van de structurele zorg voor de pleegkinderen in
materiële zin.

Het Bestuur van de Stichting Het Veilige dak wil diegenen die als vrijwilliger en/of financieel hebben
bijgedragen aan de resultaten in het jaar 20L9 hartelijk bedanken.
Als bestuur gaan we samen met de familie Zintel de toekomst in vertrouwen tegemoet, hoe deze ook
zal zijn.

BEDRIJFSVOERING

Personeelsbeleid
Stichting Het veilige dak heeft geen personeel in dienst. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en de

Stichting heeft een reglement opgesteld aangaande Vrijwilligers vergoeding. De stichting kent geen

beloningen of bonussen. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden
Financieel beleid
Het financieel beleid is erop gericht de inkomsten die via activiteiten, sponsoring en giften
binnenkomen aan te wenden voor het doel zoals verwoord in de statuten. Er is een Convenant
fina nciële ondersteuning opgesteld.
Via de jaarrekening verantwoordt het bestuur zich over het financieel gevoerde beleid.
De administratie van de Stichting wordt gedaan door Silvis & Vos, accountants & belastingadviseurs.
Huisvestingsbeleid
De Stichting heeft t.b.v. gebruik van Ruimte en Opstal een convenant met eigenaar opgesteld, waarin
afspraken over gebruik en kosten verwoord zijn,



TOEKOMSTG ERICHTE I N FORMATI E

Doelstelling en strategie volgend boekjaar
Het bestuur maakt geen jaarlijkse begroting op, wegens het wisselend karakter van giften en donatie-
opbrengsten.
h 2O2A blijft Stichting Het Veilige Dak de structurele zorg voor de pleegkinderen in materiële zin
ondersteunen.



JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen (1)

Liquide middelen (2)

31 december20l9

Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

31 december2018

€€€€

9.494
68

l4.4ts

9.494 t4.483

9.494 14.483



31 december20l9

Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

3 I december 201 8

€€€€

PASSIVA

Reserves en fondsen (3)

Kortlopende schulden (4)

Overige schulden en ovedopende passiva

8.638

9.494

14.483

856

14.483

8Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2020



2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2019

Baten

Baten van particulieren (6)

Som van de geworven baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling: Het Veilige Dak Zorg Q)

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrij fslasten (8)

Saldo

Resultaatbestemming

Continuïïeitsreserve

Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

Realisatie 2019 Realisatie 2018

€ €

1.837 2.654

1.837 2.6s4

6.417 6.679

1.265 1.249

-5.845 -5.274

-5.84s -5.274

9Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2020



Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

3 GRONDSLAGEN VOOR WAÁRDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Het Veilige Dak (geregistreerd onder KvK-nummer 37128370), statutair gevestigd te Zuid-
Scharwoude bestaat voornamelijk uit:
Het faciliteren van pleegzorg van kinderen in de meest ruime zin van het woord, evenals het verrichten van alle verdere
handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Het Veilige Dak is feitelijk en statutair gevestigd op Kastanjelaan 40 te Zuid-scharwoude en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer3T 12837 0.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakÍ 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 zljn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van Stichting Het Veilige Dak 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 artikel 2:
362 líd I 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.

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in20l9 geen werknemers in dienst.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2020 l0



Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

GRONDSLAGEN VOOR DE IVAÁRDERING VAN ACTTVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid wordsn in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke
rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESUUTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zljn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden
ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in hetjaar datzij zljn toegezegd o{ voor zover
dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

S amenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2020 l1



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2OT9

VLOTTENDEACTIVA

1. Vorderingen

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Rekening-courant het Veilige Dak Zorg

Rekening-courant het Veilige Dak Zorg

Stand per I januari
Betalingen
Verantwoordingsstuk 20 I 8

Stand per 3l december

2. Liquide middelen

Rabobank

3. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Continuïleitsreserve

Stand per 1 januari

Resultaatbestemming boekj aar

Standper3l december

Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

3l-12-2019 3t-12-2018

€ c

68

68

2019 2018

€€

538

6.000
-6.470

68

3l-12-2019 3t-12-2018

€ €

9.494 14.4t5

8.638 14.483

8.638 14.483

20t9 2018

€ €

14.483 19.757

14.483
-5.845

19.757
-5.274

8.638 14.483

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2020 t2



Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

3t-12-2019 3l-t2-2018

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden
Overlopende passiva

Overige schulden

Rekening-courant het Veilige Dak Zorg

Rekening-courant het Veilige Dak Zorg

Stand per I januari
Betalingen
Verantwoordingsstukken 20 I 9

€€

356
s00

856

3s6

2019 2018

€€

-68
-6.000
6.424

Standper3l december 3s6

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overige niet verwerkte verplichtingen

Volgens uw opgave erl zoveÍ ons bekend waren er per 31 december 2019 geen niet in de balans opgenomen
verplichtingen.

Tevens zal de covidl9 corona-crisis een financiële impact hebben, maar op dit moment is deze nog niet eenduidig vast
te stellen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2020 13



Stichting Het Veilige Dak, Zuid-Scharwoude

5 TOELICHTING OPDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

5. Stichting opbrengsten

Realisatie
20r9

Begroting
2019 Verschil20l9

Realisatie
201 8

€

t.83',7

6.417

c € €
6. Baten van particulieren

Donaties en giften

Besteed aan de doelstellingen

7. Doelstelling: Het Veilige Dak Zorg

Lasten doelstelling

r.837 2.654

6.4t7 6.679

1.249

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

8. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten 1.265

Algemene lasten

Accountantslasten 921
BanlJcosten 339
Overige algemene kosten 5

t.265

1.265

921
339

5

32t
402
526

1.265 1.249

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juri 2020 t4



Ondertekening bestuur voor akkoord

Zuid-Scharwoude, 25 juni 2020

B. Steensma, voorzitter J. Ploeg-Hoeve, secretaresse


