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Geacht bestuur, 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2018 van Stichting Waterlandse Uitdaging te HOBREDE. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Waterlandse Uitdaging te HOBREDE is door ons samengesteld op basis 
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de 
staat van baten en lasten voer de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 met de 
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor flnanclele 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 opstelien en presenteren van de jaarrekening. 
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en flnanclele 
verslaggeving toegepast. 

Bij een samensteliingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
aile relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de verondersteliing dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Ais 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 Waterlandse Uitdaging. 

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens. 

Volendam, 
NBC/Van Roemburg & Partners B.V. 
Accountants en Adviseurs 

W.J.T. Jonk RA 
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ALGEMEEN 

Oprichting stichting 
De Stichting is opgericht bij notarlele akte d.d. 25 februari 2016, verleden op 25 februari 2016 voor 
notaris mr. Van der Heijden-Greven. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 65441389. 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Waterlandse Uitdaging, statutair gevestigd te Edam-Volendam, bestaan 
voornamelijk uit: 
Het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk 
betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. 
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BESTUURSVERSLAG 

Aigemene informatie 
De Waterlandse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk 
(Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen in de regio Waterland stimuleert en 
organiseert. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
• structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, 

lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit van de inwoners van 
de regio Waterland wordt bevorderd, met name voor mensen in een kwetsbare positie. 

• het bedrijfsleven uit te dagen om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het gebied van 
menskracht, materialen en middelen met gesloten beurs op te lossen, zodanig dat de leef kwaliteit 
van de inwoners van de regio wordt bevorderd. 

De stichting is opgericht op 25 februari 2016 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
KvK -nummer 65441389 en RSIN-nummer 856113608. 
Vanaf 1 januari 2018 heeft de stichting de ANBI-status. De beschikking van de Belastingdienst is 
gedagtekend 9 augustus 2018 en is geldig voor onbepaalde tijd. 

Bestuurssamenstelling en personele bezetting 
Per 31 december 2018 was de samenstelling van het bestuur als voigt: 

• Vacature, voorzitter 
• Mevrouw Nicolette van der Heijden-Greven, secretaris 
• De heer Sjaak Lambalk, penningmeester. 

In het verslagjaar is het bestuur vijf maal in vergadering bijeen geweest. Belangrijkste onderwerpen 
van gesprek waren verwerving van subsidies en bijdragen van founders en vrienden, bespreking van 
managementinformatie en de aanvraag van de ANBI-status. 
De bestuursleden ontvangen geen beloning, in principe worden aileen onkosten vergoed. 
Hiervan is in 2018 geen sprake geweest. 

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Op freelance basis is een manager ingehuurd, 
mevrouw Agnes Bak, die in 2018 € 36.300,-- in rekening heeft gebracht. De manager heeft in 2018 in 
totaal 910 uur voor de stichting gewerkt, waarvan 450 uur is gedeclareerd. De overige 460 uur zijn 
vrijwilligersuren. 
Daarnaast werd de manager door diverse vrijwilligers ondersteund, onder andere in het operationeel 
team (ruim 70 uur) en de matchgroep (bijna 200 uur). 
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Activiteiten 
V~~r een uitgebreid verslag van de activiteiten in 2018 verwijzen we graag naar het in voorbereiding 
zijnde publieksjaarverslag 2018. 

Financiele Dositie 
De inkomsten van de stichting bedroegen in het verslagjaar 2018 ( 33.000, terwijl begroot was een 
bedrag van ( 39.000. De bijdragen van founders bleven achter bij de begroting ondanks diverse 
positieve gesprekken met potentiele gegadigden. Gemeentelijke overheden zijn terughoudend met de 
verstrekking van subsidies. In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met het verwerven van 
bijdragen van vrienden. 
De uitgaven zijn navenant aangepast aan de lagere inkomsten. 

Toekomstpa rag raaf 
V~~r 2019 is ( 70.000 begroot aan subsidies en bijdragen van founders en vrienden. De uitgaven 
zullen afgestemd worden op de inkomsten. Deze betreffen hoofdzakelijk de kosten van de manager. 

De manager zal samen met het bestuur actief op zoek gaan naar founders en vrienden om het . 
flnanciele draagvlak van de stichting te waarborgen. Voorts is de stichting in gesprek met de 
gezamenlijke Waterlandse gemeenten voor het verstrekken van een vaste subsidie. 

Beleid omvang en functie vrije vermogen 
Doelstelling is om het vrije vermogen te besteden aan het realiseren van de doelstellingen van de 
stichting. Het is dan ook het streven van het bestuur om het vrije vermogen zo beperkt mogelijk te 
houden, behoudens een beperkte reserve voor onvoorziene uitgaven in de vorm van liquide middelen. 
Van eventuele beleggingen, in welke vorm dan ook, is geen sprake. 

Purmerend, 27 mei 2019 

Bestuur Stichting Waterlandse Uitdaging 

Vacature 
Voorzitter 

N.F.C. van der Heijden-Greven 
Secretaris 

J.J.M. Lambalk 
Penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstelsaldobestemming) 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € c c 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Overige vorderingen en over- 1 

lopende activa 500 7.500 

Liquide middelen 2 2.077 5.124 

2.577 12.624 

PASS IVA 

Bestemmingsreserves 
Overige reserve 3 1.777 6.789 

1.777 6.789 

Kortlopende schulden 
Overige schulden en overlopende 4 

passiva 800 5.835 

2.511 12.62g 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

Realisatie Begroting Realisatie 
2018 2018 2017 

( c ( 

Bijdragen founders 5 33.050 39.300 31.800 
Fondsen en subsidies 6 10.000 

33.050 39.300 41.800 

Personele inzet 7 36.336 37.000 33.423 
Overige bedrijfskosten 8 1.726 2.300 1.850 
Som der bedrijfslasten 38.062 39.300 35,273 

Bedrijfsresultaat - 5.012 6.527 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 5.012 -2.700 6.527 

Te dekken kosten 2.700 

Netto resultaat - 5.012 6.521 

Resultaatbestemming 
Overige reserve 
Totaal 

- 5.012 
- 5.012 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Waterlandse Uitdaging is feitelijk en statutair gevestigd op Hobrede 4, 1477 EH te HOBREDE 
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65441389. 

Aigemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld volgens de verslaggevingseisen van RJ C1 voor kleine organisaties 
zonder winstoogmerk. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als 
geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. V~~r zover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. 

Grondslagen 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
inbaarheid van de vorderingen. 

Bestem m i ngsreserves 
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald 
en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

Overige reserve 
De overige reserve bestaat uit het saldo van overschotten en tekorten uit de resultaatbestemming. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving en donaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. 

Verstrekte subsidies en giften 
Hieronder zijn opgenomen de baten uit fondsenwerving en donaties 

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen dan wei (definitief) zijn 
toegezegd, Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegezegd. 

Lasten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Kostentoerekening 
Kosten worden waar mogelijk toegerekend aan de activiteiten (a) projecten, (b) werving baten en (c) 
beheer en administratie op basis van direct toerekenbare kosten en niet direct toerekenbare kosten. 
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HOBREDE 

TOELICHTING OP DE BALANS 

Vlottende activa 
Vorderingen 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

1 Overige vorderingen en overlopende activa 
Nag te ontvangen subsidies 
Te vorderen rente 

500 7.500 

SOO 7.500 

Betreft nog te ontvangen subsidie van de Gemeente Purmerend. 

2 Liquide middelen 
Rabobank 
Rabobank doelsparen 

2.070 
7 

4.417 
707 

2.077 5.124 

3 Overige reserves Overige re- Totaal Bestem- 
mingsreser- serve 

yes 
€ c c 

Stand per 1 januari 2018 
6.789 6.789 

Uit resultaatverdeling - 5.013 - 5.013 
Vrijval ten gunste van resultaat 
Stand per 31 december 2018 1.226 1.226 

Kortlopende schulden 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

4 Overige schulden en overlopende passiva 
Nog te beta len managementkosten 
Nog te betalen algemene kosten 801 

5.034 
801 

801 5.835 

Nog te betalen algemene kosten zijn begroot en hebben betrekking op de publicatieversie van het 
jaarverslag van de stichting. Nog te betalen managementkosten betrof crediteur InEquilibrium met 
betrekking tot de gefactureerde managementkosten. 
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Stichting Waterlandse Uitdaging 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
R~alisatie Begroting Realisatie 
2018 2018 2017 

c c C 

5 Bijdragen founders 
Waterlandse Gemeenten 14.300 14.300 14.300 
Rabobank Waterland en Omstreken 10.000 10.000 10.000 
Bijdragen vrienden 1.250 
Bijdragen founders 7.500 15.000 7.500 

33.050 39.300 31.800 

De bijdragen Founders blijven achter bij de begroting ondanks diverse positieve gesprekken met 
potentlele gegadigden. Gemeentelijke overheden zijn terughoudend in verband met 
begrotingstekorten. De stichting zal zijn bestaansrecht door matches tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties en publiciteit hierover moeten aantonen. 

Bijdragen founders 
Bijdragen overige founders ====~7~.5~0~0====~1~5~.0~0~0====~7~.5~0~0 

6 Fondsen en subsidies 
Fondsen en subsidies 10.000 

Fondsen en subsidies 
Oranjefonds 10.000 

De bijdrage van Het Oranjefonds gold voor een periode van 2 jaren (2016 en 2017). 

7 Personele inzet 
Lonen en salarissen 37.000 33.423 36.336 

De kosten van de manager zijn overeenkomstig begroting. De manager heeft in 2018 908 uur 
gewerkt, waarvan 446 uur gedeclareerd tegen een uurtarief van € 65. 

8 Overige bedrijfskosten 
Organisatiekosten 
Kantoorkosten 
Directe kosten activiteiten en projecten 

1.500 
300 

__________________ ~5~0~0 _ 

======~1~.8~5~0======~2~.3~0~0======~1~.8~5~0 

1.602 
124 

1.633 
217 

De kosten komen lager uit dan beg root. Diverse posten worden om niet door Founders en anderen 
geleverd of uitgevoerd. Daarnaast leveren diverse vrijwilligers bijdragen in de vorm van secretariele 
ondersteuning, inzet in de matchgroep en de beursvloer en andere activiteiten. 

De bezoldiging van de bestuurders is nihil. 
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Stichting Waterlandse Uitdaging 
HOBREDE 

Realisatie Begroting Realisatie 
2018 2018 .=.;20~1!:.!:7 _ 

€ € € 

Organisatiekosten 
Kosten jaarverslag 
Bijdrage Cooperatie Nederlandse Uitdaging (Landelijk) 
Oprichtingskosten inschrijving KvK 

Kantoorkosten 
DruKwerk 
Overige kantoorkosten 
Bankkosten 

997 
605 

1.000 
500 

1.133 
500 

======~1~.6~0~2======~1~.5~0~0======~1~.6~3~3 

1.000 41 
124 176 

======~1~2~4======~1.~0~0~0======~2~lb7 

HOBREDE, 27 mei 2019 

~ Penningmeester 

BIJLAGEN 
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