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Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot Stichting Toetssteen.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met een
totale waarde van de activa van € 19.270 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Toetssteen te Maasland is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 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 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 met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 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 Toetssteen.
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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 dan ook ervan 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.

15 augustus 2020

R.D. Veen AA
mth accountants & adviseurs b.v.
Middendreef 297
8233 GT Lelystad
T (0320) 232 435
E lelystad@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Terugblik op 2019: Feestelijke Opening Nokor Tep Ziekenhuis.
Stichting Toetssteen geeft jaarlijks in haar verslag weer wat zij samen met haar vrijwilligers en relaties heeft gedaan
voor mensen die leven in armoede in Cambodja. De speerpunten van Stichting Toetssteen waren ook dit jaar
waterputten en huizen, maar de feestelijke opening van het Nokor Tep ziekenhuis voor vrouwen in Phnom Penh,
waarvoor we in het jaar ervoor o.a. een galadiner hadden georganiseerd, was het absolute hoogtepunt.
Er is veel gebeurd tussen het moment dat wij de 1e donatie ooit voor het ziekenhuis op 22 juli 2010 deden en de
bijzondere dag van de opening op 18 maart 2019 in Phnom Penh.
Janne Ritskes schreef vanaf haar ziektebed in Singapore dat ze een droom had. Ze wist dat zij alleen een kans had
van haar borstkanker te genezen, omdat ze blank was. In eigen land hadden Cambodjaanse vrouwen geen
mogelijkheid tot een behandeling. Haar droom was een ziekenhuis voor vrouwen met kanker. Met 220 bedden en
dagelijks 250 patiënten in de poli's.
Zij is een vrouw met "vision, passion & action", gemixt met "geloof, hoop en liefde"! Cor Hoogeveen en ik waren er
vanaf het prille begin bij betrokken. Recent volgde ook het UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen. Ooit
stonden we er met Janne in 2012 wat verloren bij op die grote kale bodem. Daarna hebben we o.a. de piketpaaltjes
geslagen en kolommen gestort. Ing-Trac Kantha Phavi, Minister of Women's Affairs en haar man Trac Thai Sieng
kwamen erbij en zijn nu een goede relatie van ons. Het is bijzonder om onderdeel te zijn van een droom die
uitkomt. "To be part of a miracle", zoals Janne het noemt. We zijn dankbaar voor alle vertrouwen en drinken op de
mensen die ergens in geloven!
We kennen een aantal soorten donateurs: particulieren, bedrijven en stichtingen. Veelal gedreven vanuit
medemenselijkheid gaan zij samen met Toetssteen de strijd tegen armoede aan. Wij danken al onze trouwe
sponsors en alle vrijwilligers die ons in het afgelopen jaren hebben gesteund.
Zonder u was het ons niet gelukt! We hopen ook nu en in de toekomst weer op u te mogen rekenen.

Ondertekening bestuur

Maasland, 15 augustus 2020

C.F. Hoogeveen

G.C.E. Tomaello

L. Schep
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatbestemming

31 december 2018

31 december 2019
€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen
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700

19.270

42.840

19.270

43.540
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31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
Kortlopende schulden

(3)

Overige schulden en overlopende passiva
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

Saldo 2018

€

€

Baten

Baten uit fondsenwerving

(4)

37.926

57.355

(5)

32.214

52.120

(6)

51
5.661

54
5.181

5.712

5.235

37.926

57.355

-

-

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten van beheer en administratie
Kantoorlasten
Algemene lasten

(7)

Saldo van baten en lasten
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De stichting heeft als doel: het verlenen van hulp en bijstand aan mensen in nood en hen voorzien van een aantal
basisvoorzieningen.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Toetssteen (statutaire zetel Maasland, geregistreerd onder KvK-nummer 51365650) is gevestigd op
Koningin Julianaweg 106 te Maasland.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op
de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.
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4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

-

700

-

700

18.414
306
550

38.502
306
4.032

19.270

42.840

Overlopende activa
Nog te ontvangen donaties

2. Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
Rabobank USD rekening
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PASSIVA
3. Kortlopende schulden
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overlopende passiva
Nog te betalen inzake project Cambodja
Accountantskosten
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18.665
605

43.237
303

19.270

43.540
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5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

4. Baten uit fondsenwerving
Donaties en giften

Saldo 2019

Saldo 2018

€

€
37.926

57.355

32.214

52.120

51

54

303
5.100
258

303
4.500
378

5.661

5.181

5. Besteed aan de doelstellingen
Hulp aan mensen in nood
Projectlasten - project Cambodja
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.
Overige lasten

6. Kantoorlasten
Automatiseringskosten

7. Algemene lasten
Accountantskosten
Bestuursvergoedingen
Lasten bank
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OVERIGE GEGEVENS
1

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van baten en
lasten op pagina 8. Vooruitlopend op de vaststelling is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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