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Voorwoord

Per 1 augustus 2021 trad de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage in werking. Belangrijk gevolg hiervan is dat kinderen bij 
niet betalen niet langer kunnen worden uitgesloten van extra activiteiten die, buiten het reguliere lesprogramma om, door school 
worden georganiseerd. Hierbij maakt het niet uit of ouders niet kunnen of willen betalen. Voorheen werd een deel van de beno-
digde kosten betaald vanuit Leergeld voor de kinderen, die hier in aanmerking voor kwamen. Na invoering van de wet komt de 
volledige financiële verantwoordelijkheid bij de scholen te liggen.

Nog niet alle basis- en middelbare scholen houden zich aan de gewijzigde wet op de vrijwillige ouderbijdrage en sturen ouders 
nog steeds een rekening. Daarnaast is er ook nog veel discussie over. Vandaar dat in overleg met de gemeenten Leergeld Zuidwest 
Friesland, de aanvragen voor schoolreizen tot nadere orde nog steeds honoreert. Dit betekent dat wij de helft betalen en de school 
de andere helft. 

Leergeld ZWF blijft zich inzetten om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, door 
allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en andere activiteiten. Dit doen wij 
samen met Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp via 
het portal www.samenvoorallekinderen.nl 

Ook komend jaar is onze grootste uitdaging, de kinderen te bereiken die het nodig hebben.  

Namens het bestuur.

Minze Havinga, 
voorzitter
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1. De organisatie 

1.1  Missie / kader / landelijke organisatie
Leergeld ZWF heeft als doelstelling dat alle kinderen kunnen meedoen en richt zich op ouders of verzorgers van schoolgaande 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen en woonachtig in de gemeenten Súdwest Fryslân en De 
Fryske Marren. Op die manier hoopt de stichting te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terecht komen. Het gaat om 
kosten die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of andere voorlig-
gende voorzieningen.

Leergeld ZWF is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland) en is een autonome organi-
satie.

1.2  Doelstellingen Leergeld ZWF
Het belangrijkste doel is het bereiken van zoveel mogelijk kinderen en hun maatschappelijke positie  te verbeteren. Hiertoe worden 
voorzieningen in natura beschikbaar gesteld. Zo nodig verwijzen wij door naar het gebieds- of wijkteam of andere organisaties, die 
van betekenis kunnen zijn.
Om ons doel te bereiken richten wij ons op de volgende acties:
- Fondsenwerving.
-  Bevorderen van de naamsbekendheid van Leergeld ZWF, zodat zoveel mogelijk ouders op de hoogte zijn van ons bestaan 

en wat wij doen.
- Het zijn van een gezonde vrijwilligersorganisatie.
- Kennis en ervaringen uitwisselen met andere Leergeldstichtingen.

1.3  Beknopte weergave toekenningsbeleid
Op basis van het inkomen van de ouders wordt vastgesteld of een kind in aanmerking komt voor de voorzieningen van Leergeld. 
Het inkomen van de ouders kan niet meer dan 120% van het sociaal minimum zijn. Gezinnen hebben geen recht op voorzienin-
gen, alles wat ze via Leergeld ZWF krijgen is een gift en wordt op maat geleverd. Er wordt per gezin bekeken wat nodig is voor de 
kinderen.

1.4  Personeel en vrijwilligers
De twee coördinatoren zijn de spil van de organisatie met een rijke kennis en ervaring als het gaat om de voorzieningen, het om-
gaan met ouders en het versterken van de netwerken. De coördinatoren hebben een dienstverband van in totaal 22 uur, zodat wij 
continuïteit en verantwoordelijkheid kunnen borgen.
Er is altijd wel beweging in het vrijwilligersbestand. En het is  fijn, dat er steeds weer nieuwe intermediairs zijn, die zich bij Leergeld 
ZWF aansluiten en het contact met de gezinnen onderhouden. Zij zijn het gezicht van Leergeld naar de ouders toe. 
Zonder basis, geen organisatie; Leergeld ZWF wordt vrijwillig ondersteund door een ICT/er, een administratieve kracht en een 
websitebeheerder. 

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1  Gezinnen met geldzorgen 
Op dit moment groeit ongeveer één op de vijftien kinderen op in gezinnen met geldzorgen. De kans dat gezinnen minstens vier 
jaar achter elkaar moeten rondkomen van een laag inkomen is de afgelopen jaren toegenomen. 
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland hieraan 
kunnen meedoen, maar niet elke ouder heeft het geld hiervoor. Hoe langer een gezin geldgebrek heeft, des te groter is de kans op 
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negatieve gevolgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. De problemen variëren van sociale uitsluiting tot 
geestelijke problemen. 

2.2  Beleid, lokaal en landelijk
Geldzorgen gaat over meer dan alleen geld. De oorzaken en gevolgen van geldzorgen strekken zich uit naar verschillende levensdo-
meinen die sterk met elkaar verweven zijn (denk bijvoorbeeld aan: werk, onderwijs, gezondheid, wonen en vrije tijd). Dit betekent 
dat om problemen in het ene domein op te lossen, eerst de inkomenspositie van de inwoner aangepakt dient te worden. Andersom 
kunnen problemen op andere domeinen leiden tot geldproblemen. Overheden pleiten voor een integrale aanpak, zo ook de ge-
meente De Fryske Marren en Súdwest Fryslân.

3. Werkwijze 

3.1  De Leergeldformule
De Leergeldformule zorgt voor persoonlijk contact met gezinnen, biedt maatwerk voor ouders en kinderen en maakt optimaal 
gebruik van bestaande voorzieningen. In elke stap van de methode staat het individuele kind centraal en is meedoen het doel. 
Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld ZWF binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans 
bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje of e-mail tot een nieuw huisbezoek.
Alle handelingen worden verwerkt in het registratieprogramma Lisy. Per 1 januari 2021 is er een overstap gemaakt naar een ‘nieu-
we’ Lisy, dat gekoppeld is aan het boekhoudprogramma Twinfield. Vanuit Leergeld Nederland worden wij hierin ondersteund.

3.2  Activiteiten in 2021
Hadden wij het jaar hiervoor de cultuurpas, dit jaar hebben wij ingezet op zomeractiviteiten. Een werkgroep van intermediairs en 
coördinatoren hebben hier een plan voor bedacht en uitgevoerd. Met diverse lokale bedrijven zijn afspraken gemaakt, waardoor 
kinderen via Leergeld ZWF een entreebewijs opgestuurd hebben gekregen ter waarde van 15 euro. Hierdoor konden de kinderen 
naar de bioscoop, zwembad, speelparadijs, museum, attractiepark of kinderboerderij.

Dit jaar is de Sinteractie weer georganiseerd samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het merendeel van de Pepernoten (een 
cadeaubon van € 25 euro van een online warenhuis) is door hen bekostigd; hierdoor hadden wij minder kosten. In 2020 hadden 
wij de Sintactie zelf gefinancierd.
De activiteiten van Leergeld ZWF gaan uit van de volgende pijlers.

De activiteiten van Leergeld ZWF gaan uit van de volgende pijlers.
•  Onderwijs: meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. Hier wordt 

de Schoolspullenpas van 50 euro per kind voor ingezet en is er de mogelijkheid om een goede schooltas te kopen. Verder 
vallen hier zo nodig de schoolreizen onder.

•  Sport: is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken de lokale Leergeld stichtingen nauw sa-
men met lokale sportclubs en het Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland. Leergeld ZWF is intermediair voor het Jeugd-
fonds in De Fryske Marren; het Jeugdfonds betaalt de contributie direct aan de vereniging. Leergeld ZWF biedt de moge-
lijkheid, dat ouders een tegoedbon ontvangen, waarmee ze voor een bepaald bedrag kleding en sportspullen kunnen kopen 
voor op school bij winkels waarmee wordt samengewerkt.

•  Cultuur: meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling en creativiteit van kinderen: muziekles, mu-
ziekkorps, dansles, een cursus schilderen of toneelspelen. Voor De Fryske Marren zijn wij intermediair  voor het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur Friesland. Voor de gemeente Súdwest Fryslân voeren wij de organisatie zelf uit.

•  Welzijn: meedoen aan activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur vallen maar die wel bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting of meedoen aan een zomeractiviteit behoren tot 
de mogelijkheden. Verder vallen hier de fietsen en de laptops/computers onder.
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3.3  Samenwerking met andere organisaties
 3.3.1 Lokale organisaties.
Binnen de gemeenten wordt deelgenomen aan diverse netwerken, die zich bezighouden met aspecten rond geldzorgen. Leergeld 
ZWF heeft korte lijnen met het wijk- en gebiedsteam en het welzijnswerk van De Fryske Marren en Súdwest Fryslân. 
Daarnaast zijn er korte lijnen met het basis- en voortgezet onderwijs. Voor het voorgezet onderwijs onderzoeken de intermediairs 
of ouders in aanmerking komen voor extra ondersteuning middels de inkomenstoets, waarna de coördinatoren de scholen infor-
meren over de uitslag.
Met name personele inzet voor de verwijzing naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland en de inkomenstoets voor het  Voort-
gezet Onderwijs zijn overheadkosten niet direct gelinieerd  aan Leergeld, maar doen recht aan onze doelgroep.

 3.3.2 Provinciale organisaties.
De 4 Friese Leergeldstichtingen werken nauw samen en stemmen nieuwe ontwikkelingen af.

 3.3.3 Landelijke organisaties
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jarige Job, Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp en Leergeld Nederland zijn de partners in het sa-
menwerkingsverband ‘SAM& voor alle kinderen’. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen 
doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. 

4. Voorzieningen en resultaten 

Aantal gezinnen, kinderen en activiteiten voor wie de aanvraag werd gehonoreerd
Jaar Aantal gezinnen Aantal kinderen Aantal aanvragen Toegewezen bedrag

2017 541 997 2.208 €   131.261
2018 692 1.272 2.948 €   188.886
2019 702 1.395 3.561 €   242.745
2020 747 1.495 4.026 €   207.316 
2021 765 1495* 4471 €   187.201

Verdeeld over:
Jaar Cultuur Onderwijs Sport Welzijn

2017 €     10.307 €     43.661 €      6.236 €     71.057
2018 €     17.132 €     70.546 €      7.578         €     93.630
2019 €     36.201 €     90.913 €      7.207 €   106.424
2020 €     47.664 €     49.431 €      9.001 €   101.220
2021 €     20.358 €     52.796 €    6.196 €   107.851



7

Overzichten per gemeente

Súdwest-Fryslân
Categorie Aantal gezinnen per 

categorie*
Aantal kinderen per 
categorie*

Aantal aanvragen to-
taal

Toegewezen bedrag

Cultuur 216 390 701 €      14.445
Onderwijs 316 478 674 €      32.603
Sport 12  14 21 €        2.980
Welzijn 401 789 1.003 €      68.845
Aantal unieke gezinnen 
en kinderen  bereikt 519 993 2.651 €   118.873

 

De Fryske Marren
Categorie Aantal gezinnen per 

categorie*
Aantal kinderen per 
categorie*

Aantal aanvragen to-
taal

Toegewezen bedrag

Cultuur 113 222 407 €     5.913
Onderwijs 181 308 503 €   20.193
Sport 136 224 294 €     3.216    
Welzijn 174 356 456 €   39.006
Aantal unieke gezinnen
en kinderen bereikt 246 502 1.820 €   68.328

 

Dienstverlening samenwerkingspartners
Organisatie Totaal Aantal kinderen Aantal aanvragen

Súdwest-Fryslân De Fryske Marren De Fryske Marren**
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Sinterklaasactie Pepernoot

1007 708 299

Jarige Job verjaardagdozen 945 651 294
Jeugdfonds Sport 249 215 50
Jeugdfonds Cultuur 20 20 3
MBO inkomenstoets 43 27 16
VO inkomenstoets 49 22 27

Bijzondere aanvragen, die niet onder Leergeldvoorzieningen vallen, worden aangevraagd bij het Nationaal Fonds Kinderhulp.

** Kleding/attributen.
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5. Donaties en subsidie 

5.1  Donaties
Ook 2021 is weer een bijzonder jaar geweest als het gaat om giften en donaties. Naast natuurlijk de geweldige bedragen die werden 
geschonken is de missie van Leergeld ZWF hierdoor bij veel mensen onder de aandacht gebracht. En via al die betrokkenen, kun-
nen weer meer ouders bereikt worden, omdat ze weten wat Leergeld ZWF voor mensen met een laag inkomen kan betekenen.
Steun is ontvangen uit collectes van kerken, particulieren, de gezamenlijke serviceclub actie ‘Hou Fol’, breiwinkel Wolcom, de Sint 
Martensstichting, Accent ICT, O.P.A., Poiesz, en de Patyna kerstactie. Ook dit jaar hebben wij van onze vaste sponsor, de Dr. L.A. 
Bumastichting, wederom een bijdrage mogen ontvangen. 
Dank allen!

5.2 Subsidie Gemeenten 
De gemeente De Fryske Marren en Súdwest Fryslân leveren jaarlijks een bijdrage aan Leergeld ZWF. Het contact met de gemeente 
loopt via de ambtenaren en zo mogelijk met de wethouder. Wij vinden het belangrijk om met de lokale overheid in gesprek te 
blijven in het kader van afstemming en signalering.

6. Vooruitblik 

Het aantal kinderen in 2021 is gelijk gebleven met het aantal kinderen in 2020. In 2022 verwachten wij een stijging van het aantal 
kinderen door inflatie en verhoging van de vaste lasten, waaronder de energie. Wij blijven inzetten op het bereiken van deeltijdwer-
kers en ZZP-ers met een wisselend inkomen.

Sneek, 28 april 2022
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Algemeen 
 
 

Inleiding 
 

De stichting draagt de naam Stichting Leergeld Zuidwest Friesland fondsenwerving ter bekostiging van 
opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen en is gevestigd in de gemeente Sudwest-Fryslàn. 
De stichting is opgericht op 17 maart 2006 voor onbepaalde tijd. 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
0113068. 

 
Doel en Middelen 
Stichting Leergeld heeft tot doel: 
Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/ jongeren, 
in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor wie 
overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn 
uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het 
sociaal maatschappelijk leven op en rond school. 
De hulpverlening aan deze kinderen wordt genoemd MEEDOEN. 
Het werkgebied van de stichting is de gemeenten De Fryske Marren en Sudwest-Fryslàn. 

 
Rekening en verantwoording 
Jaarlijks wordt door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar. 

 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de richtlijnen voor de verslagleggingvoor 
kleine rechtspersonen "Cl kleine organisaties zonder winststreven". 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen hun nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling. 
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd dan wel dat de baten zijn toegezegd als 
een harde toezegging. 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. De basis voor het vormen van reserves zijn toegelicht in de jaarrekening met hun 
bestemming. 

 
Cliënten 
De hieronder verantwoorde betalingen betreft de daadwerkelijk in het verslagjaar verrichte 
betalingen. Deze betalingen worden vastgelegd in het systeem LISY dat een automatische koppeling 
heeft met de financiële administratie die gevoerd wordt in Twinfield. Van de niet kind gebonden 
uitgaven is een verantwoording in de vorm van declaraties en of facturen. 
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Balans per 31 december 2021  

  
31-12-2021 

 
31-12-2020 

ACTIVA € € 

Vaste activa 
  

inventaris 0 0 
Computer 0 0 

Vlottende activa 
voorraad laptops en fietsen 

 

19.006 

 

7.365 
Nog te ontvangen subsidie SZW 0 11.768 
Nog te ontvangen bedragen 434  

Liquide middelen 
  

Rabobank NL79 RABO 0128 0743 29 100.519 1.950 
Rabobank NL42 RABO 1096 212110 170.058 215.544 

 

Totaal activa 
 

290.017 
 

236.627 
 
 
 

Passiva 

  

Eigen vermogen 253.191 219.334 

Continuïteitreservering 15.000 15.000 
Overlopende passiva 21.826 2.293 

 

Totaal passiva 
 

290.017 
 

236.627 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 

Activa 
 

Voorraad 
 

Dit betreft laptops en fietsen gekocht in het boekjaar en worden verstrekt aan de kinderen in het 
komende boekjaar. 

 
Liquide middelen 

 
De saldi van bankrekeningen zijn in overeenstemming met de afschriften van de bank. 

 
 

Passiva 
 

Eigen vermogen 
 

Het eigen vermogen is gevormd uit de cumulatieve resultaten. Het positieve resultaat over 2021is ten 
gunste van het eigen vermogen gevoegd. Het vermogen staat ter vrije beschikking om aan de 
activiteiten van de stichting te besteden. 

 
Continuïteitsreservering 

 
Deze reservering is gevormd ter dekking van vaste lasten indien er geen overige activiteiten en 
inkomsten meer zijn. 

 
Overlopende activa 

 
Dit betreft een aantal bedragen, betaald in 2022, welke betrekking hebben op het boekjaar 2021. 

 
 

Resultaat en resultaat bestemming 
 

Het positieve resultaat over 2021 van€ 33.856 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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Exploitatierekening 2021  

   
2021 

  
2020 

Ontvangsten € € € € 

 
Subsidies 

    

Gemeente De Fryske Marren 115.000  115.000  
Gemeente Sudwest-Fryslan 56.579  61.579  
Leergeld Nederland SZW  6.855    66.909   

  178.434  243.488 

Overig 
    

Giften en schenkingen 33.240  35.261  

Bijdrage Jeugdfonds 45.943  0  
Opbrengst collecten 0  10  

Ontvangen bankrente  0    18   
  79.183  35.289 

 
Inkomsten 

  
257.617 

  
278.777 

 
Kosten 

    

Personeelskosten 24.690 
 

19.890 
 

Huisvestingskosten 2.584  2.563  

Beheer en adm. kosten 4.788  4.935  
Kosten vrijwilligers 2.576  7.510  
Contributie Leergeld Nederland 1.639  1.792  
Wervingskosten 0  1.089  
Rente en bankkosten  283    231   

  36.560  38.010 

MEEDOEN 
    

Onderwijs 52.796  66.495  

Sport 6.196  8.985  

Cultuur 20.358  73.946  

Welzijn 107.851  57.890  
 

 

187.201  207.316 

 
Uitgaven 

  
223.761 

  
245.326 

Resultaat 
 

33.856 
 

33.451 
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Toelichting op de exploitatierekening 2021 
 

Ontvangsten 
Naast de gemeentelijke subsidie van de gemeenten De Fryske Marren en Sudwest-Fryslän is er nog 
een subsidienabetaling ontvangen van het project 'Alle kinderen doen mee' via Leergeld Nederland. 
Van diverse ondernemingen en stichtingen zijn bedragen ontvangen. Voorts zijn er jaarlijks 
ontvangsten van particuliere giften. De ontvangen bijdrage van het Jeugdfonds Friesland betreft een 
afrekening over meerdere jaren. 

 
Uitgaven 
De eigen organisatiekosten van de stichting bestaan onder meer uit de huurkosten van de 
kantoorruimte, de jaarlijkse kosten van de accountant, vrijwilligersvergoedingen, de jaarlijkse 
contributie aan Leergeld Nederland en personeelskosten. 

 
De stichting heeft over het jaar 2021 even als in 2020 2 personeelsleden in dienst ( 0,49 FTE) 

 
De uitgaven in het kader van Meedoen zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met ruim 10% gedaald tot 
een bedrag van ruim€ 187.000. De uitgaven aan Onderwijs zijn in 2021 lager, de oorzaak is dat er in 
beperkte mate schoolreisjes en excursies zijn geweest in verband met de Coronapandemie. 

 
Resultaat 
Aangezien de inkomsten over 2021 hoger zijn geweest dan de uitgaven van Meedoen is er over 2021 
een batig saldo gerealiseerd. Dit saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. 
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Vaststelling jaarverslag 
 

In de bestuursvergadering van 28 april 2022 heeft het bestuur van de Stichting Leergeld Zuidwest 
Friesland de jaarrekening 2021vastgesteld. 

Met betrekking tot het exploitatieresultaat is besloten om dit ten gunste te brengen van het eigen 
vermogen van de stichting. 

 
 

Aldus vastgesteld en besloten. 
 
 
 

Sneek, 28 april 2022 
 
 

 
M.L Neuvel 

 

Secretaris ;, 
_--r 

 
 

/ 
Y.L. Kerremans 

Bestuurslid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

y '- 

 
 
 
 
 
 
'-- 
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Aan het bestuur van 
Stichting Leergeld Zuidwest Friesland 
lt Jacht 20 
8501 RT Joure 

 
Gorredijk, 24 mei 2022 

ACCOUNTANTS 

 
 

Geacht bestuur, 
 

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 van uw stichting. 
 

Ingevolge uw opdracht hebben wij 'het financieel jaarverslag 2021' samengesteld. 
 

SAMENSTELLINGSVERKLARING 
 

Het financieel jaarverslag 2021, als onderdeel van het jaarverslag 2021 van Stichting 
Leergeld Zuidwest Friesland te Sneek is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. Dit financieel verslag bestaat uit de balans per 31 december 2021 en 
een exploitatierekening 2021 met toelichting. 

 
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 een financieel overzicht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede de statuten van de stichting. Wij hebben 
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast. In dit geval zijn er geen algemene wettelijke bepalingen voor de 
inrichting van het verslag van de penningmeester, behoudens hetgeen is vermeld in artikel 
2:10 BW. 

 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat 
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden hebben wij door het lezen van het verslag globaal nagegaan dat het beeld 
van het verslag overeenkwam met onze kennis van de Stichting. 

 
Bij het uitvoeren van deze 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 dit verslag mogen er dan ook van uitgaan dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd 
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 
Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. 

Hoogachtend, 

MRW Accountants 
 
 

ValidSigned door Tjeerd Elzinga 
op 30-05-2022 

 

T.S. Elzinga 
Accountant-Administratieconsulent 

Gorredijk Sneek Wolvega mrw.nl 
Schansburg 8 Westereems 14 

8401 se Gorredijk 8602 CR Sneek 

0850 • 655 655 0850 • 655 620 

gorredijk@mrw.nl sneek@mrw.nl 

Van der Sandeplein 6 

84 71 RX Wolvega 

0850 • 655 640 

wolvega@mrw.nl 

 
 

MRW Accountants wordt uitgeoefend in de besloten vennootschap M RW Accountants B.V., 
KvK: 011 06 792. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane 
aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Een exemplaar ligt ter inzage op 
ons kantoor en zal op verzoek kostenloos worden verstrekt. 
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