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Aan het bestuur van  

Stichting Puur for Kids 

Achterom 105 

1621 KT  Hoorn 

     

 

Hoorn, 29 juni 2022  

 

Geachte dames,  

 

Hierbij bieden wij u ons rapport inzake de jaarstukken over 2021 van uw onderneming aan. 

 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Puur for Kids te Hoorn is door ons samengesteld op basis van de van u 

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de 

winst-en-verliesrekening over 2021 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Puur for Kids 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. 

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. 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
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2 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 69.993, tegenover € 4.584 over 2020. Ter 

analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de 

winst-en-verliesrekening. 

  2021   2020   

  € % € % 

Netto-omzet 104.788 100,0 41.508 100,0 

Kostprijs van de omzet -28.203 -26,9 -25.271 -60,9 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 76.585 73,1 16.237 39,1 

Overige bedrijfskosten         
Exploitatiekosten 5.687 5,4 7.264 17,5 

Verkoopkosten 544 0,5 644 1,6 

Kantoorkosten 53 0,1 786 1,9 

Algemene kosten 308 0,3 2.959 7,1 

          

Som der vaste kosten 6.592 6,3 11.653 28,1 

Exploitatieresultaat 69.993 66,8 4.584 11,0 

Resultaat 69.993 66,8 4.584 11,0 

VERGELIJKING RESULTAAT 

De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden verklaard: 

  2021 

  € 

Resultaat hoger door   
Stijging brutomarge 60.348 

Daling overige bedrijfskosten 5.061 

Resultaat lager door   

Totaal toename resultaat 65.409 
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3 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 

verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn     
Eigen vermogen 92.619 22.625 

 

92.619 22.625 

Vastgelegd op lange termijn     

Werkkapitaal 92.619 22.625 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming. 

OPBOUW WERKKAPITAAL 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 

schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Vorderingen - 1.100 

Liquide middelen 97.037 32.394 

Vlottende activa 97.037 33.494 

Af: kortlopende schulden 4.418 10.869 

Werkkapitaal 92.619 22.625 

 
 

 
 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

 

Hoogachtend, 

 

REDER Finance 

 

 

J.G. van Hurck AA   



 
concept 

 
 

 7  

 
  

BESTUURSVERSLAG 
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4 BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Doelstelling, beleid en activiteiten 

Puur for kids heeft als doel het inzamelen van goederen en gelden ten behoeve van kinderen die dit 

goed kunnen gebruiken en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn. 

  

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van 

organen van de stichting. Puur for kids heeft geen winstoogmerk. 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter - Nicolien Jorritsma 

Miranda Boots - Secretaris 

Penningmeester - Bianca Elfrink-Kok 

Bestuurslid - Leonie Walburg-Kool 

Bestuurslid - Afke Vellink 

Bestuurslid - Christine Samson 

Bestuurslid - Gaby Albers 

 

 

  



 

 

 JAARREKENING 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 

  
 

 

 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

5 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Handelsdebiteuren -   1.100   

    -   1.100 

Liquide middelen   97.037   32.394 

Totaal 

  

97.037 

  

33.494 

PASSIVA 

(na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Stichtingsvermogen 92.619   22.625   

 

  92.619   22.625 

Kortlopende schulden         
Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 1.046   7.823   

Overlopende passiva 3.372   3.046   

    4.418   10.869 

Totaal 

  

97.037 

  

33.494 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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6 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 

  2021 2020 

  € € 

Netto-omzet 104.788 41.508 

Som der exploitatiebaten 104.788 41.508 

Kostprijs van de omzet 28.203 25.271 

Overige bedrijfskosten     
Exploitatiekosten 5.687 7.264 

Verkoopkosten 544 644 

Kantoorkosten 53 786 

Algemene kosten 308 2.959 

      

Som der exploitatielasten 34.795 36.924 

Resultaat 69.993 4.584 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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7 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Indirecte methode 2021 2020 

  € € 

Exploitatieresultaat 69.993 4.584 

Mutatie van handelsdebiteuren 1.100 - 

Mutatie van handelscrediteuren -6.777 - 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden 

kredietinstellingen) 326 - 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 64.642 4.584 

Kasstroom uit operationele activiteiten 64.642 4.584 

Netto-kasstroom 64.642 4.584 

Koers- en omrekeningsverschillen 1 - 

Mutatie in liquide middelen 64.643 4.584 

 
 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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8 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting Puur for Kids 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Hoorn 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 73737852 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Puur for Kids, statutair gevestigd te Hoorn bestaan voornamelijk uit: het 

inzamelen van goeden en gelden ten behoeve van kinderen die dit goed kunnen gebruiken.  



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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9 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op 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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de 

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van 

diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de 

tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte 

kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde 

periode toegerekend. 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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10 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren - 1.100 

Totaal - 1.100 

LIQUIDE MIDDELEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Banktegoeden 97.037 32.394 

Totaal 97.037 32.394 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.046 7.823 

Overlopende passiva 3.372 3.046 

Totaal 4.418 10.869 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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11 TOELICHTING OP WINST-EN-VERLIESREKENING 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2021 2020 

  € € 

Netto-omzet     

Project laptops 65.009 - 

Sponsoring 23.400 27.900 

Project schooltassen 8.700 - 

Donaties 7.679 13.608 

  104.788 41.508 

Som der exploitatiebaten 104.788 41.508 

Kostprijs van de omzet     

Inkopen van cadeaus en bonnen 14.026 24.624 

Inkopen project laptops 9.906 - 

Inkopen project schooltassen 3.988 - 

Overige inkopen 283 647 

  28.203 25.271 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 76.585 16.237 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2021 2020 

  € € 

Exploitatiekosten 5.687 7.264 

Verkoopkosten 544 644 

Kantoorkosten 53 786 

Algemene kosten 308 2.959 

Totaal 6.592 11.653 



Stichting Puur for Kids  
te Hoorn 
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12 OVERIGE TOELICHTINGEN 

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

Bezoldiging 2021 2020 

  € € 

Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders 7 5 

Totaal 7 5 

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of 

vergoeding.  

ONDERTEKENING 

Hoorn, 29 juni 2022 

 
 

  
 


