Stichting Jambo
gevestigd te Venray
Rapport inzake de
Jaarrekening 2013

Aan het bestuur van
Stichting Jambo
T.a.v. het bestuur
Ellerbecklaan 1
5801 DD VENRAY

Datum:

Behandeld door:

24 december 2014

S. Oosting MSc

Ons kenmerk:

Onderwerp:

Jaarrekening 2013
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij toekomen het rapport over het boekjaar 2013 van Stichting
Jambo, gevestigd te Venray.
Wij hebben bij deze jaarrekening een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is
opgenomen op pagina 3 van dit rapport.
Voor de verdere inhoud van dit rapport verwijzen wij u op deze plaats graag naar de inhoudsopgave,
welke is opgenomen op pagina 1.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het verstrekken van
verdere inlichtingen.
Met vriendelijke groet,
Govers Accountants/Adviseurs

A.G. Maessen AA
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Aan het bestuur van
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Ellerbecklaan 1
5801 DD Venray
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Jambo te Venray bestaande uit de
balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Eindhoven, 24 december 2014
Govers Accountants/Adviseurs

A.G. Maessen AA
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ALGEMEEN
Vergelijkende cijfers
In dit rapport zijn ter vergelijking opgenomen cijfers over 2012.
Oprichting vennootschap
Blijkens de akte d.d.10 oktober 1977 verleden door notaris Mr Herman Mathijssen werd de stichting
Stichting Jambo per genoemde datum opgericht.
Activiteiten
Stichting Jambo is gevestigd te Venray en heeft als doelstelling het dienen van het algemeen nut en
het werkzaam zijn op charitatief cultureel of wetenschappelijk gebied, danwel anders ten algemene
nutte, door het verlenen van materiële en financiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door schenkingen te doen of subsidies te geven aan natuurlijke
of rechtspersonen rondom Venray.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen, donaties erfstellingen en legaten,
alsmede andere verkrijgingen en baten
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Algemene informatie
Stichting Jambo is gevestigd te Venray en heeft als doelstelling het dienen van het algemeen nut en
het werkzaam zijn op charitatief cultureel of wetenschappelijk gebied, danwel anders ten algemene
nutte, door het verlenen van materiële en financiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen rondom
Venray.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter:
de heer K.P.M. Janssen, sinds 10-10-1997
Bestuurslid:
de heer W.J.M. Janssen, sinds 10-10-1997
Bestuurslid:
de heer J.J.A. Janssen sinds, 1-10-2009
Bestuurslid:
de heer G.J.E.J. Peters sinds, 1-10-2009
Het bestuur is niet bezoldigd.
Financiële positie en activiteiten.
De stichting tracht haar doel te bereiken door schenkingen te doen of subsidies te geven aan natuurlijke
of rechtspersonen voor zover de financiële positie dit toestaat.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen, donaties erfstellingen en legaten,
alsmede andere verkrijgingen en baten. Tevens is er een continuïteitsreserve, die bedoeld is als buffer
bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Met deze reserve kan Stichting Jambo ook in
minder goede tijden zijn activiteiten voortzetten.
De continuïteitsreserve voor de Stichting Jambo is op maximaal 1 maal de jaarlijkse kosten van de
doelstelling te stellen. Op basis van de realisatie 2013 volgt hieruit per 31 december 2013 een
continuïteitsreserve van maximaal € 8.390. Het gerealiseerde saldo van € 7.210 ligt nog iets lager dan
dit maximum.
Het beleggingsbeleid van de stichting is dat alle ontvangen gelden op een bankrekening blijven staan,
om vervolgens aan de doelstelling te worden besteed. Derhalve is het beleggingsrisico nihil.
In het jaar 2013 zijn voor 10.750 middelen ontvangen en voor een bedrag van 8.390 besteed binnen de
doelstelling van de stichting (78%).
Toekomstparagraaf
Uitgaande van het vermogen van de stichting per einde van het jaar 2013 en rekening houdend met de
inkomsten in 2014 en de daaruit te verstrekken donaties zal dit beteken dat er een beperkt overschot
zal zijn over 2014. Dit overschot zal net als in 2013 aan het vermogen van de stichting worden
toegevoegd.
Namens het bestuur
K.P.M. Janssen
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na voorstel winstverdeling)

31 december 2013
€
€

31 december 2012
€
€

8.811

6.741

8.811

6.741

7.310

5.991

1.501

750

8.811

6.741

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
ING

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Continuïteitsreserve
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

€
Baten
Besteed aan doelstelling
Beheer en administratie

2013
€
10.750

8.390
1.041

€

2012
€
-

9.920
853

Som der bedrijfslasten

9.431

10.773

Netto resultaat na belastingen

1.319

-10.773

In de staat van baten en lasten is de begroting voor het huidige jaar niet opgenomen. Het bestuur
bepaalt op basis van de doelstelling en de financiële positie van de stichting of en aan welke doelen
schenkingen worden gedaan. Derhalve is het niet zinvol voor de stichting om een begroting op te stellen
en is deze ook niet opgenomen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening 2013 is opgesteld overeenkomstig Titel 9, Boek 2 BW en in het bijzonder de
voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650). Het doel van deze
jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen, en in de financiële positie
van de Stichting Jambo.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag
is vermeld.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toegezegde bedragen
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen en ten laatste als ze zijn ontvangen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Directe kosten worden aan de activiteiten in het kader van de doelstelling, werving baten en
beheer en administratie toegerekend
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TOELICHTING OP DE BALANS
Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Continuïteitsreserve
€
5.991
1.319

Stand per 1 januari 2013
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2013

7.310
2013
€

2012
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

5.991
1.319

16.764
-10.773

Stand per 31 december

7.310

5.991

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Met
deze reserve kan Stichting Jambo ook in minder goede tijden zijn activiteiten voortzetten.
De continuïteitsreserve voor de Stichting Jambo is maximaal 1 maal de jaarlijkse kosten van de
doelstelling te stellen. Op basis van de realisatie 2013 volgt hieruit per 31 december 2013 een
continuïteitsreserve van maximaal € 8.390. Het gerealiseerde saldo van € 7.210 ligt nog iets lager dan
dit maximum.
Kortlopende schulden
31-12-2013
€

31-12-2012
€

1.501

750

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2013
€

2012
€

10.750

-

8.390

9.920

750
209
82
1.041

750
79
24
853

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Bezoldiging bestuurders
In 2012 en 2013 heeft het bestuur geen bezoldiging ontvangen.
Besteed aan doelstelling
Schenkingen
Beheer en administratie
Accountantskosten
Kosten website
Bankkosten
Abonnementen en contributies

Venray,
Stichting Jambo

K.P.M. Janssen
Voorzitter
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