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Disclaimer

Opdracht en verantwoording

Voor een nadere toelichting op de opdracht, uitgangspunten en verantwoording verwijzen wij u naar de verstrekte 

opdrachtbevestiging met referentienummer 8016704 behorende bij de Countus rapportage.

Deze rapportage is door Countus opgesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens vanuit de financiële 

administratie.

De opdracht is aan te merken als een overige opdracht. Dit betekent dat met betrekking tot het in deze rapportage 

opgenomen cijfermateriaal geen controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat geen 

zekerheid wordt verstrekt omtrent de getrouwheid van het in deze rapportage opgenomen cijfermateriaal. Aan de verstrekte 

informatie in dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. 

De Countus rapportage is uitsluitend voor u, als bestuur, opgesteld. De inhoud is uitsluitend bedoeld als 

managementinformatie en hierdoor niet afgestemd op gebruik door derden. Deze rapportage is alleen bedoeld voor eigen 

intern gebruik en mag niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming daartoe aan derden worden verstrekt, uitgezonderd het 

Oranjefonds.



© Countus accountants+adviseurs                                                                                                                                                                                                                2 van 9

8016704, Rapportage 2020

Algemene informatie

Algemeen

Deze rapportage is opgesteld voor Stichting voor elkaar Staphorst. De stichting handelt tevens onder de naam Hulpmaatje 

Staphorst en omgeving. 

Oprichting

Hulpmaatje Staphorst en omgeving is opgericht op 22 december 2016

Vergelijkende cijfers rapportage

Deze rapportage loopt over de periode van 1 januari t/m 31 december 2020

De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 1 januari t/m 31 december 2020

Bestuursleden

De huidige bestuursleden van de stichting zijn:

• J. Kolk, voorzitter

• T. Bouwman - Huisman, secretaris

• G. de Haan - van der Horst, penningmeester

• J. Koster

• A.W. Witte
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Algemene informatie

Doel van de stichting

Het doel van de stichting wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel het bieden van bijstand en ondersteuning aan particulieren - ongeacht geslacht, afkomst en 

levensovertuiging, in de regio Staphorst inzake problemen op het gebied van werk, inkomen en zorg. De stichting weet zich 

daar toe geïnspireerd door de Bijbel als Gods Woord zoals die wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. Daarom 

adviseren en handelen de stichting en de HulpMaatjes niet in strijd met voormelde grondslag. Indien een HulpMaatje op 

grond daarvan zijn/haar handelen niet kan rechtvaardigen, is hij/zij gerechtigd de samenwerking te verbreken. De stichting 

zet daarvoor HulpMaatjes in die Pro Deo werken op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen 

maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De HulpMaatjes worden allen door de stichting 

geselecteerd en allemaal, conform landelijke uitgangspunten, landelijk (her) gecetificeerd. De stichting zet dus louter 

vrijwillige- en (her) gecertificeerde HulpMaatjes in die landelijk zijn geregistreerd. Ten behoeve hiervan wordt een stichting lid 

van landelijke verenigingen. De begeleiding van hulpvragen kan zowel op vrijwillige basis plaatsvinden als op basis van een 

verplichting die wordt opgelegd door een officiële hulpverleningsinstantie. De stichting dient het algemeen belang en beoogt 

niet het maken van winst;

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

• • • • particulieren, bedrijven, overheden, kerken en andere instellingen te informeren over het bestaan van de stichting en haar 

mogelijkheden;

• • • • particulieren, bedrijven, overheden, kerken en andere instellingen te vragen om de stichting te voorzien van benodigd 

advies, geld, goederen en alle andere nodig geachte aanvullende hulp;

• • • • het werven van donateurs en vrijwilligers;

• • • • het verwerken van legaten en andere schenkingen;

• • • • samen te werken met overheidsinstanties

• • • • samen te werken met kerken;

• • • • voorts al het overige te doen dat met het bereiken van de doelstelling in ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, dit alles binnen de grenzen gesteld door de wet;

• • • • het waarborgen van de privacy van personen, die zich met een hulpvraag tot de stichting wenden. Leden van het bestuur, 

van een commissie, van HulpMaatjes en eventuele andere vrijwilligers, dragen zorg voor noodzakelijke vertrouwelijkheid en 

geheimhouding. 
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Algemene informatie

Activiteiten in 2020

In 2020 zijn er geen vrijwiligers opgeleid tot HulpMaatje. 

Toelichting op de balans / staat van baten en lasten

In 2018 was de totale toegezegde bijdrage van het Oranjefonds € 6.500 waarvan € 4.875 in 2018 ontvangen is. Een bedrag 

van € 1.625 is eind 2018 als vordering opgenomen. In 2019 is dit bedrag niet ontvangen. Per eind 2020 staat deze vordering 

nog op de balans. Het is onzeker of dit bedrag daadwerkelijk ontvangen wordt.

Gezien de nog aanwezige liquide middelen heeft de stichting in 2020 geen beroep gedaan op donaties en giften. 
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Staat van baten en lasten

20192020

%€%€

Baten 100,08.695100,050

Som der baten 100,08.695100,050

Lasten JobHulpMaatje 17,31.5003.000,01.500

Lasten vrijwilligers 24,22.103200,0100

Algemene lasten 15,81.3721.570,1785

Som der lasten 57,24.9754.770,12.385

Exploitatieresultaat 42,83.721-4.670,1-2.335

Financiële baten en lasten -1,4-119-238,8-119

Exploitatiesaldo 41,43.601-4.908,9-2.454
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Specificatie van baten

20192020

%€%€

Baten

Bijdragen vanuit kerken 36,63.1850,00

Bijdragen vanuit bedrijven 12,21.063100,050

Bijdragen vanuit fondsen 43,13.7500,00

Bijdragen vanuit trainingen 8,06980,00

Totale baten 100,08.695100,050
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Toelichting lasten

20192020

€€

Lasten JobHulpMaatje

Bijdrage landelijke JobHulpMaatje 1.5001.500

1.5001.500

Lasten vrijwilligers

Trainingskosten vrijwilligers 1.5000

Onkosten vrijwilligers 603100

2.103100

Algemene lasten

Reclamekosten 5390

Administratiekosten 3740

Accountantskosten 505513

Telefoonkosten 291232

1.372785

Financiële baten en lasten

Bankkosten 119119

-119-119
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Balans

% van 
totaal

31/12/2019% van 
totaal

31/12/2020

€€

ACTIVA

Kortlopende vorderingen

Debiteuren 1,32260,00

Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa 11,01.91915,22.375

12,32.14515,22.375

Liquide middelen

Rabobank 87,715.33684,813.279

87,715.33684,813.279

Totaal 100,017.481100,015.654
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Balans

% van 
totaal

31/12/2019% van 
totaal

31/12/2020

€€

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen 96,416.85892,014.404

96,416.85892,014.404

Vreemd vermogen kort

Crediteuren 0,71234,8750

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 2,95003,2500

3,66238,01.250

Totaal 100,017.481100,015.654


