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TE UTRECHT
Rapport inzake jaarstukken 2016
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Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 48.633 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 10.686, beoordeeld.
2

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Achter de Regenboog verliesverwerking met kinderen en jongeren te Utrecht beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en
uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
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De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren per 31 december 2016 en van het
resultaat over 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende
Instellingen (RJ 650).
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ALGEMEEN

3.1

Doelstellingen

De activiteiten van Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren, statutair
gevestigd te Utrecht, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
- Lotgenoten contact:
Schept voorwaarden voor kinderen en jongeren om hun gevoelens en ervaringen te delen met leeftijdgenoten
die ook een dierbaar persoon hebben verloren door de dood;
- Informatie & advies:
Geeft gelegenheid tot het snel en deskundig beantwoorden van concrete vragen van ouders, leerkrachten
en hulpverleners over de periode rondom overlijden en over rouwverwerking van kinderen en jongeren;
- Deskundigheidsbevordering en voorlichting:
Ontwikkelt en verspreidt deskundigheid in het begeleiden van kinderen en jongeren bij hun rouwproces, bij
iedereen die vrijwillig en beroepsmatig te maken krijgt met kinderen en jongeren en rouw. Geeft
voorlichting over rouwverwerking bij kinderen en jongeren en de mogelijkheden om hen hierin te
ondersteunen aan het brede publiek.
3.2

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren werd per
balansdatum gevormd door:
* R.B. Oldenboom, voorzitter
* S.A.M. van der Maarel, secretaris
* J.H. Voncken, penningmeester
* Paul Kok, bestuurslid
* Dicky Tamminga, bestuurslid
* Kay Schoenmaker, bestuurslid
* Carine Kappeyne van de Coppello, bestuurslid
* Leoniek v/d Maarel, bestuurslid
* Greetje van Treek, vertrouwenspersoon

3.3

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 16 augustus 1993 verleden voor notaris mr G.A.M. Bolscher te Amersfoort is opgericht
de stichting Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren. De activiteiten
worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico
van de stichting Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren.
3.4

Verwerking van het verlies 2015

Het verlies ad € 23.784 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserves.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2016
Het jaarverslag is in een separaat verslag opgenomen en wordt samen met de jaarrekening gepubliceerd op de
website van CBF.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Beoordelingsverklaring afgegeven
-6-

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na winstbestemming)

31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa

(1)

67

67

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)

48.566

2.158
35.721
48.566

37.879

48.633

37.946

46.631

35.945

2.002

2.001

48.633

37.946

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

(5)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

48.879

68.000

31.469

2.195
30.853
1.340

3.000
45.000
500
2.500

2.881
41.662
818
4.926

34.388

51.000

50.287

(15)

164

500

146

(16)

3.641

6.150

4.820

38.193

57.650

55.253

10.686

10.350

-23.784

10.686

10.350

-23.784

Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling: Advies en Informatie
Doelstelling: Lotgenotenactiviteiten
Doelstelling: Vrijwilligers
Doelstelling: Trainingen

(11)
(12)
(13)
(14)

Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Saldo
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
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KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden)

10.686

2.158
1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12.845

Kasstroom uit operationele activiteiten

12.845
12.845

Samenstelling geldmiddelen
2016
€

€

Geldmiddelen per 1 januari

35.721

Mutatie liquide middelen

12.845

Geldmiddelen per 31 december

48.566
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren bestaan
voornamelijk uit:
- Lotgenoten contact:
Schept voorwaarden voor kinderen en jongeren om hun gevoelens en ervaringen te delen met leeftijdgenoten
die ook een dierbaar persoon hebben verloren door de dood;
- Informatie & advies:
Geeft gelegenheid tot het snel en deskundig beantwoorden van concrete vragen van ouders, leerkrachten
en hulpverleners over de periode rondom overlijden en over rouwverwerking van kinderen en jongeren;
- Deskundigheidsbevordering en voorlichting:
Ontwikkelt en verspreidt deskundigheid in het begeleiden van kinderen en jongeren bij hun rouwproces, bij
iedereen die vrijwillig en beroepsmatig te maken krijgt met kinderen en jongeren en rouw. Geeft
voorlichting over rouwverwerking bij kinderen en jongeren en de mogelijkheden om hen hierin te
ondersteunen aan het brede publiek.
Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren is statutair en feitelijk gevestigd
op Professor Fischerlaan 39, 3572 MA te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
41186289.

Vestigingsadres
Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren (geregistreerd onder KvKnummer 41186289) is feitelijk gevestigd op Steenstraat 18 te Utrecht.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende
Instellingen (RJ 650). Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding
van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in
Euro’s.
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. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

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 worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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.

Lasten algemeen
De kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van de werving
van eigen baten en aan de beheerkosten.
De algemene en kantoorkosten alsmede de huur van vergaderruimte ten behoeve van bestuursvergaderingen
worden volledig verantwoord onder de kosten van beheer en administratie. Onder de kosten van eigen
fondswerving worden met name de kosten van de website verantwoord.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelenen de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
31-12-2016

31-12-2015

€

€

1. Financiële vaste activa
Waarborgsom

67

67

-

1.070
-695

-

375

-

283
1.500

-

1.783

4.413
44.153

4.635
31.086

48.566

35.721

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Overlopende activa
Rente
Verstrekte voorschotten

3. Liquide middelen
ING Bank N.V., 5557536 girorekening
ING Bank N.V., kapitaalrekening
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PASSIVA
4. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Kinderweekenden
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

35.945
10.686

59.729
-23.784

Stand per 31 december

46.631

35.945

Deze bestemmingsreserve is gevormd teneinde de continuering van de kinderweekenden ook in tijden van
minder inkomsten te kunnen waarborgen.
5. Kortlopende schulden

Overlopende passiva
Accountants- en administratiekosten

2.002

2.001
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie
2016

Begroting
2016

Verschil
2016

Realisatie
2015

€

€

€

€

43.654
-

50.000
-

-6.346
-

22.850
486

43.654

50.000

-6.346

23.336

6. Baten uit eigen fondsverwerving
Donaties en giften
Overige baten uit eigen fondsenwerving

De ontvangen donaties en giften zijn iets lager dan begroot. Doch alweer aanmerkelijk hoger dan in 2015.
Dankzij een gewijzigd beleid en grote inzet van fondsenwerving zit hier een duidelijke groei in.

7. Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit gezamenlijke acties

-

1.000

-1.000

-

-

8.000

-8.000

-

-

1.000

-1.000

283

5.225

8.000

-2.775

7.850

8. Baten uit acties van derden
Baten uit acties van derden
9. Rentebaten en baten uit beleggingen
Rente bank
10. Overige baten
Deelnemersbijdragen

Door reorganisatie van ADR is er aan activiteiten duidelijk minder georganiseerd dan geprognotiseerd. De
deelnemersbijdragen vallen daarom aanmerkelijk lager uit dan in de begroting was opgenomen weekenden.
De inning en controle van de deelnemersbijdragen is goed op orde, waardoor alle bijdragen (tijdig) worden
betaald door de deelnemers.
Besteed aan de doelstellingen
11. Doelstelling: Advies en Informatie
Advies en Informatie

2.195

3.000

-805

2.881

30.853

45.000

-14.147

41.662

12. Doelstelling: Lotgenotenactiviteiten
Lotgenotenactiviteiten

Aan de doelstelling lotgenotenactiviteiten (de gezins- en kinderweekenden) is minder besteed dan begroot. Dit
heeft verschillende redenen: ten eerste is er in 2016 geen weekend georganiseerd door de regio Oost en
bovendien zijn de kosten van de weekenden lager doordat er extra is gelet door de regio's op de uitgaven.
13. Doelstelling: Vrijwilligers
Vrijwilligersdagen

-

500

-500

818

___________________________________________________________________________________________________________
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Verschil
2016

Realisatie
2015

€

€

€

€

14. Doelstelling: Trainingen
Vrijwilligerstrainingen

1.340

2.500

-1.160

4.926

Door besparingen op de trainingen van vrijwilligers zijn er minder kosten voor vrijwilligers trainingen
gemaakt.
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2016: 70,4 %
2015: 159,8 %
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2016: 90,0 %
2015: 91,0 %
15. Kosten eigen fondswerving
Donaties en giften

164

500

-336

146

42
932
2.667

150
3.000
3.000

-108
-2.068
-333

669
990
3.161

3.641

6.150

-2.509

4.820

42

150

-108

669

Door besparingen zijn hier minder kosten gemaakt dan begroot.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.
16. Kosten beheer en administratie
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Huisvestingslasten
Huur vergaderruimte bestuur

___________________________________________________________________________________________________________
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Verschil
2016

Realisatie
2015

€

€

€

€

Kantoorlasten
Telefoon
Contributies en abonnementen
Verzekering
Internet/ADSL

224
370
338
-

1.000
500
500
1.000

-776
-130
-162
-1.000

245
370
375
-

932

3.000

-2.068

990

2.000
156
511

2.000
1.000
-

-1.000
156
511

2.000
999
162
-

2.667

3.000

-333

3.161

Door besparingen zijn hier minder kosten gemaakt dan begroot.
Algemene lasten
Accountantslasten
Kosten merkenrecht
Bankkosten
Overige algemene lasten

De bankkosten kosten waren per abuis niet begroot voor 2016 vandaar dat hier een verschil is ontstaan. De
kosten van het merkrecht zijn gereduceerd tot 0 euro omdat we in 2016 afscheid hebben genomen van deze
leverancier. Per saldo is ook op de post Algemene lasten bespaard waardoor minder kosten zijn gemaakt dan
begroot.
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7

VERDELING VAN DE LASTEN NAAR BESTEMMING

Lasten

Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten

Doelstelling:
Advies en
Informatie

Doelstelling:
Lotgenotenactiviteiten

Doelstelling:
Trainingen

734
1.461
-

4.057
11.314
15.482
-

1.340
-

2.195

30.853

1.340
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Eigen
fondse
wervin

Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 19 juni 2017

R.B. Oldenboom, voorzitter

J.H. Voncken, penningmeester

S.A.M. van der Maarel, secretaris

OVERIGE GEGEVENS

Stichting Achter de Regenboog - verliesverwerking met kinderen en jongeren te Utrecht
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
OVERIGE GEGEVENS
1

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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