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t.a.v. het Bestuur 
De Roy van Zuidewijnlaan 9 
4818 GA BREDA 

Betreft: Jaarrekening 2018 Bavel, 11 november 2019 

Geacht bestuur, 

Hiermede breng ik u verslag uit van de werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw 
stichting.  
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, 
welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport 
opgenomen. 

1.1 Samenstellingsverklaring 

Opdracht 
Conform uw verzoek heb ik de jaarrekening 2018 van Steunstichting 2 x 7 te Breda bestaande uit de 
balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting 
samengesteld. 

 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat ik mij baseer op de door het bestuur van de 
stichting 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 stichting. 

 
Verantwoordelijkheid van de samensteller 
Mijn verantwoordelijkheid bestond in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en 
het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast heb ik de aanvaardbaarheid van de bij het 
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte 
gegevens geëvalueerd. De aard van mijn werkzaamheden is zodanig dat ik geen zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening kan verstrekken. 

 
Ik vertrouw erop hiermee aan uw verzoek te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting 
ben ik gaarne bereid. 

 
Hoogachtend, 

 
 
Drs. A.J.P. Verdiesen 

 
Verdiesen Management, Korte Bunder 8, 4854MX Bavel, 
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1.2 Begrotingsoverzicht 
 
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken we de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op 
de staat van baten en lasten. 
 
 

 Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting 

 2018 2018 2017 2017 

 -----------------      --------------       ---------------    ---------------- 

 € € € € 

     

     
Baten 0 0 0 0 

Activiteitenlasten 0 2000             4 .471 2.000 

 -------------- ------------- -----------       ----------- 

Bruto exploitatieresultaat 0 -2.000       -4.471 -2.000 

     
Afschrijvingen materiele vaste activa 0 0 0 0 

Algemene kosten 2.937 3.000 2.957 3.000 
 ----------------- -------------- ---------------- ---------------- 

Beheerslasten 2.937 3.000 2.957 3.000 

 ---------------- --------------- --------------- ------------- 

Exploitatieresultaat -2.937 -5.000 -2.957 -5.000 

     
Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten         350 300 353 700 

Rentelasten en soortgelijke kosten 89 0 96 0 

 ------------- ------------ --------------- --------------- 

Som der financiële baten en lasten 261 300 267 700 

 --------------- ------------ ------------- --------------- 

Resultaat -2.676 -4.700 -7.171 -4.300 

 =========== =========== =========== =========== 

     
Toelichting op de afwijkingen     
Geen bijzonderheden 
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2.1 Bestuursverslag  
     
De Stichting 2x7 heeft al meer dan 12 jaar ten doel het bevorderen en in stand 

houden van woonvoorzieningen voor mensen met een beperking, meer in het 
bijzonder de woonvoorziening in Teteringen. 
 

Besloten is om in 2018 de steunstichting op te heffen.  
 

De Steunstichting 2x7 beheert o.a. de sponsorgelden ten behoeve van de 
woonvoorziening. De besturen van beide stichtingen vormen een personele unie en 
vergaderen gewoonlijk een aantal keren per jaar voorafgaande aan de gezamenlijk 

vergadering van de ouders van de bewoners. 
In goed overleg en unaniem is door beide besturen besloten alle middelen van de 

Steunstichting  2x7 over te hevelen naar de Stichting 2x7 
 

Het bestuur van 2x7 ziet erop toe dat dat alle betrokkenen bij de woonvoorziening 
gezamenlijk en in overleg de belangen van de bewoners behartigen teneinde het 
welzijn van de bewoners te optimaliseren. 

Ook dit jaar heeft de penningmeester weer met veel succes een sponsoractie 
georganiseerd waarbij gezonken golfballen boven water worden gehaald en door de 

bewoners van de woonvoorzieningen worden schoongemaakt en vervolgens verkocht. 
De opbrengst komt ten goede van de Steunstichting van 2x7. 
 

Afgelopen jaar heeft 1 bestuursvergadering en 1 plenaire vergadering 
plaatsgevonden. 

 
Regelmatig worden door het bestuur voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor 
andere in ontwikkeling zijnde ouder initiatieven in geheel Nederland. 

Eveneens bezoeken wij regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten van ouders die 
betrokken zijn bij woonvoorzieningen elders om hen te adviseren hoe zij zo'n 

voorziening kunnen realiseren en/of in stand houden. 
 
 

Namens Bestuur Stichting 2 x 7     20 februari 2019 
 

R. Honig 
Voorzitter.
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3.1 Balans per 31 december 2018     
(Na resultaatbestemming)     
 

 

     

 31 december 2018 31 december 2017 

 ______________________ _______________________ 

 € € € € 

ACTIVA     

     
Vaste activa     

     
Materiele vaste activa (1)     
Inventaris 0  0  

 __________  _________  

  0  0 

     

     
Vlottende activa     

     
Vorderingen     
Overlopende vorderingen en (2) 0  353  

 __________  ________  
overlopende activa           0  353 

     

     
Liquide middelen   (3)  0  105.106 

     

  ____________ _____________ 

Totaal activazijde  0  105.459 

  ============ ============ 
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Balans per 31 december 2018 
(Na resultaatbestemming) 
 
 
      31 december 2018  31 december 2017 
      __________________________  ____________________________ 
      €  €  €  € 
 
PASSIVA 
 
 
 
Vrij besteedbaar vermogen 
Overige reserves  (4)       102.783          105.459 
Opheffing Steunstichting      102.783 
(overgeboekt naar Stichting)      ___________      ____________ 
                0         105.459 
 
 
 
 
        _____________   ____________ 
Totaal passiefzijde            0      105.459 
        =========   ========  
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3.2  Staat van baten en lasten over 2018    

    

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2018 2018 2017 

 ___________ ____________ ___________ 

 € € € 

    

    
Giften en baten uit fondsenwerving   (5) 0 0 0 

 ____________ ____________ ____________ 

Baten 0 0 0 

    
Jubileum 0 2.000 4.471 

 ____________ ____________ ____________ 

Activiteitenlasten 0 2.000 4.471 

 ------------------- ------------------- ------------------- 

Bruto exploitatieresultaat 0 -2.000 -4.471 

    
Afschrijvingen   (7) 0 0 0 

Algemene kosten   (8) 2.937 3.000            2.957 

 ____________ ____________ ____________ 

Beheerslasten 2.937 3.000 2.957 

 ------------------- ------------------- ------------------- 

Exploitatieresultaat -2.937 -5.000 -7.428 

 ------------------- ------------------- ------------------- 

    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   (9)           350 300 353 

rentelasten en soortgelijke kosten   (10) 89 0 96 

 ____________ ____________ ____________ 

Som der financiële baten en lasten 261 300 257 

 ------------------- ------------------- ------------------- 

Resultaat uit gewone exploitatie -2.676 -4.700 -7.171 

    

 ____________ ____________ ____________ 

Resultaat -2.676 -4.700 -7.171 

 ============ ============ ============ 

    
Bestemming resultaat:    
Overige reserve -2.676  -7.171 

 ____________  ____________ 

 -2.676  -7.171 

 ============  ============ 
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3.3 Toelichting op de jaarrekening 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld door vergelijking met de opmaak van eerdere jaarrekeningen van de 
Steunstichting. Deze zijn opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaglegging 
640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 

 
Activiteiten 
De activiteiten van Steunstichting 2 x 7, statutair gevestigd te Breda, bestaan voornamelijk uit: 

 Het verwerven en beheren van financiële middelen, welke worden aangewend voor het 
bevorderen, realiseren en in stand houden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve 
van mensen met een verstandelijke handicap. 

 Bemiddelen bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied. 
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de De Roy van Zuidewijnlaan 9 te Breda. 

 
Personeelsleden 
In onderhavig boekjaar waren er geen personeelsleden in dienst (2018: nihil) 

 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 

 
Algemeen 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 
Materiele vaste activa 
De materiele vaste actieve worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend 
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend 
met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

 
Afschrijvingspercentage: 
Inventaris 20% 

 
Vorderingen 
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan een jaar. Deze 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen een 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. 
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Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen een nominale waarde en staan, voor zover niet 
anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen 
op kredietinstellingen en kasmiddelen. 

 
Eigen vermogen 

 
Vrij besteedbaar vermogen 
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het 
doel waarvoor de stichting is opgericht. 

 
 
GRONDSLAGENVOOR DE RESULTAATBEPALING 

 
Algemeen 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op de 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. 

 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit 
hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. 

 
Activiteitenlasten 
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. 

 
Beheerslasten 
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis 
van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van de vaste 
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in 
mindering zijn gebracht op investeringen. 

 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en –kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 
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3.4 Toelichting op de balans    

ACTIVA 
   

Materiele vaste activa  (1) 
   

Het verloop van de materiele vaste activa wordt als volgt weergegeven: 

   
Inventaris 

    
   € 

Aanschafwaarde 
  

255.103 

Cumulatieve afschrijvingen   255.103 

    

Boekwaarde per 1 januari   0 
   ======= 

Afschrijvingen   0 

    

Mutaties 2018   0 

Aanschafwaarde 
  

255.103 

Cumulatieve afschrijvingen   255.103 

    

Boekwaarde per 31 december   0 
   ======== 

 

VLOTTENDE ACTIVA 
   

Vorderingen 
   

 
31-12-2018 

 
31-12-2017 

    
 €  € 

Overige vorderingen en overlopende activa (2) 
   

Bankrente 0  353 

 ========  ======== 

 

Liquide middelen (3) 
   

Rabobank, rekening-courant       0  675 

Rabobank, huishoudgeld       0  12.606 

Rabobank, spaarrekening       0  3.487 

ABN AMRO Bank N.V., spaarrekening   0  88.338 

    
    0  105.106 

= ==========
= 

 =========== 
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3.4 Toelichting op de balans    

PASSIVA 
   

EIGEN VERMOGEN 
   

Vrij besteedbaar vermogen 
   

 
2018 

 
2017 

    
 €  € 

Overige reserves (4) 
   

Stand per 1 januari 105.459  116.630 

Bestemming resultaat boekjaar -2.676  -7.171 
     Opheffing Stichting   - 102.783   

Stand per 31 december 0  105.459 
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten   

    

    

  2018 2017 

  __________ __________ 

  € € 

    
Giften en baten uit fondsenwerving   (5)   
Giften bedrijven 0 0 

    
Verstrekte giften   (6)   
Verstrekte gift Stichting 2 x 7 0 0 

    

    
Afschrijvingen   (7)   
Afschrijvingen materiele vaste activa 0                0 

    

    
Afschrijvingen materiele vaste activa   
Inventaris  0 0 

    

    

    
Algemene kosten   (8)   
Accountantskosten 0 0 

Saldo Kosten huishouding           2.937 2.957 

    

    

    
Financiële baten en lasten   

    
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (9)   
Spaarrekening banken 350 353 

Bankkosten               89  

    

    

    

    
Breda,  …   november 2019   

    
Steunstichting 2 x 7   

    

    
L.J.A.M. Hanssen M.T. Centazzo  

    

    

    
B. van Doorn   
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4. OVERIGE GEGEVENS 
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4. Overige gegevens 
 

4.1 Wettelijke vrijstelling 
De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van 
deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW. 

 
4.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de daartoe gehouden bestuursvergadering in oktober 
2017. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe 
gedane voorstel. 

 
4.3 Voorstel tot winstbestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van 
baten en lasten. Daartoe moet nog eenmaal een bestuursbesluit worden genomen. Daarmee 
is de opheffing van de Steunstichting 2 x 7 dan afgerond en kan de Steunstichting worden 
uitgeschreven. 

 
Rapportdatum:  11 november 2019. 


