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Veenendaal, 29 april 2020

Aan het bestuur van
Stichting Buitenzorg Dragonder
Postbus 1123
3900 BC Veenendaal

Geacht bestuur,

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen
de balans met tellingen van € 687.646 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat
van € 345.825, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Buitenzorg Dragonder te Veenendaal is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2019, de winst-en-verliesrekening 2019
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
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 de
jaarrekening in overeenstemming in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving.
 Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

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 de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Buitenzorg Dragonder. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 deze jaarrekening 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.



Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
 verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

HZW accountants & belastingadviseurs

A.J. van Rabenswaaij - Boon AA



Stichting Buitenzorg Dragonder te Veenendaal
Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019
Activa 31-12-2019 31-12-2018

Dierenverblijf 101.618       -                
Inventaris dierenverblijf 3.448            -                
Theeschenkerij 313.782       
Inventaris theeschenkerij 11.588         
Infra rondom dierenverblijf 9.165            
Overige infra 76.857         
Materiele vaste activa 516.458       

Te vorderen omzetbelasting 70.712         
Vorderingen 69.521         9.680            
Liquide middelen 30.955         76.220         

687.646       85.900         
Passiva
Egalisatiereserve 1.390           0
Bestemmingsreserve nieuwbouw 427.887       83.452         
Totaal eigen vermogen 429.277       83.452         

Lening Hardeman 245.273       

Schulden 13.097         2.448            
687.646       85.900         

-                

Dieren- Inventaris Theeschen- Inventaris Infra infra Totaal
Materiele vaste activa verblijf Dierenverbl. kerij theeschenkerij rondom dierenverblijfoverige   
Boekwaarde per 1 januari 2019 -                -            -                -                 -              -             
Investeringen 102.645       3.629        316.153       12.198          9.281          77.830      521.736   
Afschrijvingen 1.027            181           2.371            610                116             973            5.278        
Boekwaarde per 31 december 2019 101.618       3.448        313.782       11.588          9.165          76.857      516.458   

Omzetbelasting
Op de balans is een vordering van € 70.712 opgenomen als te vorderen omzetbelasting. Er is een
voorstel ingediend bij de belastingdienst om een deel van de omzetbelasting met betrekking tot
de investeringen in infra en theehuis te claimen. Op het moment van opstellen van de jaarrekening 
is hierover nog geen duidelijkheid. 
Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan zal het verschil als investering op de
balans opgenomen worden en jaarlijks over afgeschreven.

31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen
Debiteuren 9.760            
Nog te ontvangen Stichting Doen 40.000         
Nog te ontvangen gift Stichting Vrienden van Buitenzorg 3.697            
Overig nog te ontvangen bedragen 10.697         
Rekening-courant Stichting Buitenzorg Ruisseveen 5.367            9.680            

69.521         9.680            



Eigen vermogen egalisatie bestemmings-
reserve reserve

Stand per 1-1-2019 -                83.452          
Resultaatbestemming 1.390            344.435        
Stand per 31-12-2019 1.390            427.887        

Bestemmingsreserve
Stand per 1-1-2019 83.452          
Dotatie vanuit ontvangen giften 348.807        
Vrijval (83% van de afschrijvingen) -4.372           
Stand per 31-12-2019 427.887        

Lening o/g Hardeman
Deze lening heeft een looptijd van 15 Jaar. De rente bedraagt 3%.
Er is geen vaste aflossingsverplichting. 
Er is een stil en vuistloos 1e pandrecht gevestigd op:
 - alle rechten die voortvloeien uit het huurafhankelijke recht van opstal en de daarmee verbonden
huurovereenkomst;
 - voorraden;
 - goederen, inventaris, debiteuren, voorraden, vorderingen.

Grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
 geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Materiele vaste activa zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve
afschrijvingen op basis van geschatte economische levensduur.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gesplitst in egalisatiereserve, die ter vrije beschikking staat, en
bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve bestaat uit ontvangen giften tot en met
2019 en zal gebruikt worden ter dekking van de afschrijvingen over de investeringen in 2019.
De vrijval zal plaatsvinden naar gelang de afschrijvingsperiode van de investeringen.

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.



Stichting Buitenzorg Dragonder te Veenendaal
Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten 2019 2018

Baten:
Subsidies/bijdragen 22.000            22.000        
Opbrengsten uit fondswerving/
   overig 365.047         16.574        

387.047         38.574        
Lasten:
Afschrijvingen 5.278              

Besteed aan fondswerving/
   overig 10.236            13.056        

Huisvestingskosten 11.624            11.053        

Kantoor- en algemene kosten 10.387            1.835          

Rentekosten 3.697              

Totale lasten 41.222            25.944        

Resultaat 345.825         12.630        

Resultaatbestemming:
Mutatie egalisatie reserve 1.390              -              
Mutatie bestemmingsreserves 344.435         12.630        
Totaal 345.825         12.630        



Stichting Buitenzorg Dragonder te Veenendaal
Jaarrekening 2019

Staat van baten en lasten gespecificeerd 2019 2018

Baten:
Gemeente Veenendaal 22.000                 22.000          

Subsidies/bijdragen 22.000           22.000     
Giften 9.989                   16.574          

Giften, inzake nieuwbouw 142.100              

Giften,Stichting Buitenzorg Ruisseveen 110.000              

Giften, Stichting Vrienden van Buitenzorg 96.707                 

Opbrengst Zideris 6.250                   

Opbrengsten uit fondswerving/
   overig 365.047         16.574     

387.047         38.574     
Lasten:

Afschrijvingen dierenverblijf 1.026                   

Afschrijvingen inventaris dierenverblijf 181                      

Afschrijvingen theehuis 2.371                   

Afschrijving inventaris theehuis 610                      

Afschrijving infra rondom dierenverblijf 116                      

Afschrijving overige infra 973                      

Afschrijvingen 5.278             

Onkosten dierenkamp 10.387           ** 13.056             

Kosten Burendag -151               
Besteed aan fondswerving/
   overig 10.236           13.056     

Onderhoud dierenverblijf 932                 78             
Onderhoud theehuis 224                 
Onderhoud inventaris 684                 
Energie- en waterlasten 1.566             -            
Schoonmaakkosten 348                 655           
Containerkosten 5.292             
Gemeentelijke belasting WOZ 936                 

Overige huisvestingskosten 1.643             10.320     
Huisvestingskosten 11.624           11.053     

Algemeen beheer en bestuur/kantoor 445                 1.357        
Niet verrekenbare BTW 4.439             
Overige lasten 5.503             479           

Kantoor- en algemene kosten 10.387           1.835        

Rente lening Hardeman 3.697             
Rentekosten 3.697             

Totale lasten 41.222           25.944     

Resultaat 345.825         12.630     

**
De kosten voor het dierenkamp zijn lager.
Tijdens de sloop en de bouw, zijn de dieren elders gehuisvest en hebben daar ook gegeten. 
Een gedeelte heeft aan het Ruisseveen gestaan en een gedeelte bij een boer die 
daar geen vergoeding voor hoefde te hebben. Hierdoor zijn de kosten over 2019 
incidenteel lager en voor een deel verschoven naar Ruisseveen.


