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Aan het bestuur van:
Stichting KerkOverstag Noord Friesland
P/a Rieger 2
9247 GM  Ureterp

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar lopende van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 met 
betrekking tot uw stichting.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaarverslag van uw stichting, waarin begrepen de balans met telling van € 
15.203 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van € 4.324, samengesteld.

2. Samenstellingsverklaring

Opdracht

De jaarrekening van Stichting KerkOverstag Noord Friesland te Ureterp is door ons samengesteld op basis van 
de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 juli 2022 en de winst- en 
verliesrekening over het boekjaar van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 met de daarbij horende 
toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling 
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 
richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer 
in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse 
Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit houdt onder meer in dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk 
omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 
jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 
jaarrekening.

Bevestiging 

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 
de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.
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Stichtingsgegevens

Stichting KerkOverstag Noord Friesland heeft tot doel:

• het actief en in dienstverlening meewerken aan en stimuleren van de opbloei en opbouw van kerken in Noord 
Nederland;

• al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. 

De stichting is opgericht op 13 juli 2021 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
83390812.

Stichting KerkOverstag Noord Friesland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting loopt van één augustus tot en met éénendertig juli van ieder jaar.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 juli 2022. 

2 Algemeen
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JAARREKENING
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BALANS

31-7-2022

€

ACTIVA

 Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Inventaris 2.183

2.183

 Vlottende activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2

Debiteuren 300
Overige vorderingen en overlopende activa 954

1.254

Liquide middelen

Kas 17
Rabobank .047 5.748
Rabobank spaarrekening .859 6.000

11.765

TOTAAL ACTIVA 15.203



Rapport inzake jaarrekening 2021 / 2022

Stichting KerkOverstag Noord Friesland te Ureterp

- 5 -

BALANS

31-7-2022

€

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen 3

Overige reserves 4.324

4.324

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva 4

Schulden aan leveranciers 4.744
Overige schulden en overlopende passiva 6.135

10.879

TOTAAL PASSIVA 15.203
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WINST- EN VERLIESREKENING

1-8-2021 t/m 31-7-2022

€

Baten

Netto opbrengst 5 52.903

Directe kosten 6 28.157

Brutomarge 24.746

Lasten

Afschrijvingen 7 168

Huisvestingskosten 8 11.777
Kantoorkosten 9 2.547

Verkoopkosten 10 4.276

Algemene kosten 11 1.500

Som der kosten 20.268

Stichtingsresultaat 4.478

Financiële baten en lasten 12 -153

Netto resultaat 4.324
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TOELICHTING OP DE BALANS

Activiteiten

Stichting KerkOverstag Noord Friesland heeft tot doel:

• het actief en in dienstverlening meewerken aan en stimuleren van de opbloei en opbouw van kerken in Noord 
Nederland;

• al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. 

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet 
gewijzigd.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan 
toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten 
begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het 
boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar.

Grondslagen van waardering balansposten

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor 
zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.
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1 Materiële vaste activa

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de 
desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2021 zijn hieronder samengevat:

TotaalInventaris

€€

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde 00

Cumulatieve afschrijving 00

Stand per begin boekjaar 00

Investeringen 2.3522.352

Afschrijvingen -168-168

Mutaties boekwaarde 2.1832.183

Aanschafwaarde 2.3522.352

Cumulatieve afschrijving -168-168

Stand per einde boekjaar 2.1832.183

2 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Alle vorderingen hebben een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

31-7-2022

€

Debiteuren

Debiteuren 300

Stand per einde boekjaar 300

 Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 400
Vooruitbetaalde kosten 554

Stand per einde boekjaar 954
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3 Stichtingsvermogen

Het verloop van het kapitaal van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

2021

€

Overige reserves

Stand per begin boekjaar 0

Resultaat boekjaar 4.324

Stand per einde boekjaar 4.324

4 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

31-7-2022

€

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 4.744

Stand per einde boekjaar 4.744

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten 1.500
Nog te betalen overige kosten 468
Vooruitontvangen giften 4.167

Stand per einde boekjaar 6.135
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting is op 9 oktober 2021 een huurverplichting aangegaan voor de bedrijfsruimte "de Jefte" aan de Lytse 
Buorren 35 te Garyp. De huurverplichting bedraagt € 400 per maand. 

De huurovereenkomst heeft een looptijd van één jaar en loopt van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022.
Na het verstrijken van deze periode wordt de huurovereenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 
één jaar (tot en met 31 oktober 2023). Vervolgens wordt de overeenkomst telkens voortgezet voor een 
aansluitende periode van één jaar.

Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van de lopende huurperiode.
Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over het boekjaar van 1-8-2021 t/m 31-7-
2022 nader toegelicht:

1-8-2021 t/m 

31-7-2022

€

Netto opbrengst (5)

Opbrengst jeugdwerkopleiding opleidingskosten 5.145
Opbrengst jeugdwerkopleiding inschrijfkosten 60
Opbrengst jeugdwerkopleiding boeken 1.143

Totaal jeugdwerkopleiding 6.348

Opbrengst GROW 9.258
Opbrengst GROW snackhoek 60

Totaal GROW 9.318

Opbrengst kerkenwerk 10.348
Opbrengst kerkenwerk reiskosten 1.320

Totaal kerkenwerk 11.669

Opbrengst catering 520
Opbrengst huur 201

Totaal catering en huur 721

Giften algemeen 11.378
Giften styling 3.454
Giften GROW 10.015

Totaal giften 24.847

Netto-opbrengst 52.903

Directe kosten (6)

Inkopen Jeugdwerkopleiding 910
Sprekersvergoeding Jeugdwerkopleiding 1.990
Kilometervergoeding Jeugdwerkopleiding 225
Ingehuurde diensten door derden 12.362
Inkopen GROW 9.423
Reiskosten vergoedingen 2.596
Inkopen overige activiteiten 274
Giften aan derden 376

28.157

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.

1-8-2021 t/m 

31-7-2022

€

Afschrijvingen (7)

Afschrijving inventaris 168

168

Huisvestingskosten (8)

Huur de Jefte 3.600
Inrichtingskosten de Jefte 5.340
Energieverbruik 2.490
Zakelijke lasten huisvesting 270
Schoonmaakkosten 78

11.777

Kantoorkosten (9)

Kantoorbenodigdheden 734
Contributies, abonnementen en heffingen 91
Porti 61
Telefoon 351
Drukwerk 89
Automatiseringskosten 152
Catering kantoor 369
Kleine aanschaf kantoorinventaris 591
Overige kantoorkosten 109

2.547

Verkoopkosten (10)

Reclame- en advertentiekosten 3.201
Representatiekosten 1.075

4.276

Algemene kosten (11)

Administratiekosten 1.500

1.500

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.

1-8-2021 t/m 

31-7-2022

€

Financiële lasten (12)

Rente- en bankkosten 124
Kosten bestaaldiensten 30

153
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS

.................................
G. van Dijk
Secretaris (waarnemend voorzitter)

.................................
G. van der Wal
Penningmeester

.................................
P.W. de Jong
Algemeen lid
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BIJLAGEN
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Jaar Omschrijving Afschr. Aanschaf- Cumulatieve Afschrijving Boekwaarde

% waarde afschrijvingen boekjaar 31-7-2022

t/m 31-7-2021

€ € € €

Inventaris

2022 Thomann muziekinstallatie 20% 777              -                 34                743              

2022 Stoelen de Jefte 20% 1.575           -                 134              1.441           

2.352          -                 168             2.183          

1 Specificatie van de materiële vaste activa


