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CONCEPT

Stichting Jobena

T.a.v. de heer L. Brenninkmeijer

Weerdsingel O.Z. 77

3514 AJ  UTRECHT

Den Haag , 19 oktober 2020

Geacht bestuur,

Inleiding

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: mevrouw C. van Thiel

Penningmeester: de heer L. Brenninkmeijer

Algemeen bestuurslid: mevrouw J. van Boven

Algemeen bestuurslid: de heer C. van Beuningen

Hoogachtend,

Driessen Accountancy B.V. 

W.J. Driessen AA Samensteller:  W.J. Driessen AA

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting Jobena 

gevestigd aan de Weerdsingel O.Z. 77 te Utrecht.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurde stichting.
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CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

Geen samenstellingsverklaring afgegeven

Aan: het bestuur van de stichting

Den Haag , 19 oktober 2020

Driessen Accountancy B.V. 

W.J. Driessen AA Samensteller:  W.J. Driessen AA

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting Jobena te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij

horende toelichting. In deze toelichting 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, 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 Jobena. 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar

www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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 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.
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CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

Financiële positie

(in euro's)

31-12-2019 31-12-2018

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 4.645 22.895 

Effecten 263.327 230.203 

Vorderingen en overlopende activa 1.300 1.300 

Kortlopende schulden en overlopende passiva (532) (526)

Werkkapitaal 268.740 253.872 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 268.740 253.872 

268.740 253.872 

2019

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (6)

Toename effecten 33.124 

Afname liquide middelen (18.250)

14.868 

De liquide middelen zijn in 2019 gedaald met € 18.250 ten opzichte van 2018.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2019 gestegen met € 14.868 ten opzichte van 2018, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

2019 2018

€
In % van de

baten €
In % van de

baten

Baten 2.500 100,0 2.250 100,0 

Baten -/- directe lasten 2.500 100,0 2.250 100,0 

Administratie- en advieskosten 532 21,3 526 23,4 

Algemene kosten 24.968 998,7 9.386 417,2 

Som der exploitatielasten 25.500 1.020,0 9.912 440,6 

Exploitatieresultaat (23.000) (920,0) (7.662) (340,6)

Financiële baten en lasten 37.869 1.514,8 (19.493) (866,4)

Resultaat 14.869 594,8 (27.155) (1.207,0)

2019

Toename baten -/- directe lasten 250 

Toename administratie- en advieskosten 6 

Toename algemene kosten 15.582 

Per saldo toename som der exploitatielasten 15.588 

Afname exploitatieresultaat (15.338)

Toename financiële baten en lasten 57.362 

Toename resultaat 42.024 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2019 en 2018 als volgt in euro's 

en procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de toename van het resultaat van € 42.024, ten opzichte van 2018, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag
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CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

Meerjarenoverzicht

(in euro's)

BALANS 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen en overlopende activa 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Effecten 263.327 230.203 263.327 230.203 254.161 

Liquide middelen 4.645 22.895 4.645 22.895 26.092 

Vlottende activa 269.272 254.398 269.272 254.398 281.553 

269.272 254.398 269.272 254.398 281.553 

Eigen vermogen 268.740 253.872 268.740 253.872 281.027 

532 526 532 526 526 

269.272 254.398 269.272 254.398 281.553 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018 2019 2018 2017

Baten -/- directe lasten 2.500 2.250 2.500 2.250 2.000 

Administratie- en advieskosten 532 526 532 526 526 

Algemene kosten 24.968 9.386 24.968 9.386 12.462 

Som der exploitatielasten 25.500 9.912 25.500 9.912 12.988 

Exploitatieresultaat (23.000) (7.662) (23.000) (7.662) (10.988)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 364 312 364 312 230 

Kosten effecten en soortgelijke kosten (619) (1.587) (619) (1.587) (2.051)

Opbrengsten van effecten 38.124 5.740 38.124 5.740 17.701 

Koersverliezen effecten - (23.958) - (23.958) - 

Financiële baten en lasten 37.869 (19.493) 37.869 (19.493) 15.880 

Resultaat 14.869 (27.155) 14.869 (27.155) 4.892 

Jaarverslag Jaarverslag

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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CONCEPT

Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Overlopende activa 1.300 1.300 

1.300 1.300 

Effecten 2 263.327 230.203 

Liquide middelen 3 4.645 22.895 

269.272 254.398 

Balans per 31 december 2019

8Geen samenstellingsverklaring afgegeven



CONCEPT

Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal 268.740 253.872 

268.740 253.872 

5

Overlopende passiva 532 526 

532 526 

269.272 254.398 

C. van Thiel, voorzitter

L. Brenninkmeijer, penningmeester

J. van Boven               C. van Beuningen

Utrecht, 19 oktober 2020

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva

9Geen samenstellingsverklaring afgegeven



CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

(in euro's)

Toelichting 2019 2018

Baten 6 2.500 2.250 

Baten -/- directe lasten 2.500 2.250 

Overige bedrijfskosten: 7

Administratie- en advieskosten 532 526 

Algemene kosten 24.968 9.386 

Som der exploitatielasten 25.500 9.912 

Exploitatieresultaat (23.000) (7.662)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 364 312 

Kosten effecten en soortgelijke kosten (619) (1.587)

Opbrengsten van effecten 38.124 5.740 

Koersverliezen effecten - (23.958)

Financiële baten en lasten 8 37.869 (19.493)

Resultaat 14.869 (27.155)

C. van Thiel, voorzitter

L. Brenninkmeijer, penningmeester

J. van Boven               C. van Beuningen

Utrecht, 19 oktober 2020

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019

10Geen samenstellingsverklaring afgegeven



CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Jobena

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Utrecht

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41227145

Activiteiten

Vestigingsadres

Weerdsingel O.Z. 77

3514 AJ Utrecht

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:

1. Het doen van uitkeringen, als bedoeld in artikel 47 Wet op de Inkomstenbelasting en/of artikel 24 successiewet

1956.

2. De Stichting stelt zich voorts ten doel het doen van projectfinancieringen voor ontwikkelingslanden op basis van

project-documenten en bescheiden waarin ontwikkelingsdoelstellingen zijn beschreven.

3. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Zij beoogt evenmin vermogensvorming doch zal er naar streven de

beschikbare middelen geregeld uit te keren.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van

historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte

van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

11Geen samenstellingsverklaring afgegeven



CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Vorderingen en overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Kosten effecten en soortgelijke kosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van giften en donaties

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de

vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

De effecten zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

12Geen samenstellingsverklaring afgegeven



CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende activa 1.300 - 1.300 1.300 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Lening John Mary Sekayima 1.300 1.300 

2) Effecten

Effecten no 60.87.67.344 263.327 230.203 

3) Liquide middelen

ABN AMRO 60.87.67.344 2.795 1.408 

ABN AMRO 41.46.41.272 1.850 21.487 

4.645 22.895 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

13Geen samenstellingsverklaring afgegeven



CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 268.740 253.872 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 

2019

Resultaat over 

de periode 

2019

Eindkapitaal 

op 31-12-2019

Stichting Jobena 253.871 - 253.871 - 14.869 268.740 

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende passiva 532 526 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Te betalen accountantskosten 532 526 

14Geen samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

(in euro's)

2019 2018    

6) Baten

Baten 2.500 2.250 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Baten

Ontvangen giften/donatie 2.500 2.250 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Bezoldiging

Bestuurders

7) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 532 526 

Algemene kosten 24.968 9.386 

25.500 9.912 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten 532 526 

Algemene kosten

Bankkosten 219 186 

Afrondingsverschillen 1 (1)

Bestuurskosten 4.748 2.101 

Verstrekte giften/donatie 20.000 7.100 

24.968 9.386 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

De bezoldiging van bestuurders en voormalige bestuurders, die ten laste van het boekjaar is gekomen, bedraagt € 0.

15Geen samenstellingsverklaring afgegeven



CONCEPT

Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Utrecht gevestigd te Utrecht

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

8) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 364 312 

Kosten effecten en soortgelijke kosten (619) (1.587)

Opbrengsten van effecten 38.124 5.740 

Koersverliezen effecten - (23.958)

Per saldo een baat / last 37.869 (19.493)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente ABN 41.46.41.272 364 312 

Kosten effecten en soortgelijke kosten

Kosten effecten 619 1.587 

Opbrengsten van effecten

Dividend/rente effecten 38.124 5.740 

Koersverliezen effecten

Koerverlies effecten - (23.958)

16Geen samenstellingsverklaring afgegeven


