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Stichting Jobena

T.a.v. de heer  het bestuur

Krullenlaan 16

2061 HV  BLOEMENDAAL

Den Haag, 19 september 2014

Geachte heer Het bestuur,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2013

Voorzitter: Mevrouw E. van Boven

Penningmeester: De heer R. de Haas

Algemeen bestuurslid: Mevrouw C. van Thiel

Algemeen bestuurslid: De heer C. van Beuningen

Algemeen bestuurslid: De heer L. Brenninkmeijer

Hoogachtend,
Driessen Accountants & Adviseurs

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

De organisatie is als stichting op 17 juli 1996 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2013 van Stichting Jobena 
gevestigd aan de Krullenlaan 16 te Bloemendaal.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2013 van de door u bestuurde stichting.

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.
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Bevestiging

Den Haag, 19 september 2014

Driessen Accountants & Adviseurs

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

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening conform RJ 640 zoveel als mogelijk
samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Jaarverslag Jaarverslag

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Jobena te Bloemendaal bestaande uit de balans
per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In
overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden
onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze
werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

Financiële positie

(in euro's)

31-12-2013 31-12-2012

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 44.309 41.034 

Vorderingen op korte termijn 4.576 4.488 

Kortlopende schulden (385) (1.125)

Werkkapitaal 48.500 44.397 

Vastgelegd op lange termijn

Financiële vaste activa 239.452 222.485 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 287.952 266.882 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 287.952 266.882 

287.952 266.882 

2013

Afname kortlopende schulden 740 

Toename vorderingen op korte termijn 88 

Toename liquide middelen 3.275 

4.103 

De liquide middelen zijn gedurende 2013 toegenomen met € 3.275 ten opzichte van 2012.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is gedurende 2013 gestegen met € 4.103 ten opzichte van 2012, hetgeen als volgt nader kan worden 
gespecificeerd:
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Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa 1

Overige financiële vaste activa 239.452 222.485 

239.452 222.485 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op korte termijn 2

Belastingen & sociale lasten 3.276 3.188 

Overlopende activa 1.300 1.300 

4.576 4.488 

Liquide middelen 3 44.309 41.034 

288.337 268.007 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2013

6



 

Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal 287.952 266.882 

287.952 266.882 

Kortlopende schulden 5

Overlopende passiva 385 1.125 

385 1.125 

288.337 268.007 

Bloemendaal, 19 september 2014

Balans per 31 december 2013
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

(in euro's)

Toelichting 2013 2012

Baten 6 3.250 5.000 

Baten -/- directe lasten 3.250 5.000 

Overige bedrijfskosten: 7

Administratie- en advieskosten 614 375 

Kantoorkosten - 24 

Algemene kosten 3.405 10.450 

Verstrekte giften en donaties 4.444 19.004 

Som der exploitatielasten 8.463 29.853 

Exploitatieresultaat (5.213) (24.853)

Interestbaten 26.283 36.013 

Financiële baten en lasten 8 26.283 36.013 

Resultaat 21.070 11.160 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Bloemendaal, 19 september 2014

Staat van baten en lasten 2013 Staat van baten en lasten 2013
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

Aard van de activiteiten

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activa en passiva

Financiële vaste activa

Overige effecten

Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen

Kortlopende schulden

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.

De stichting heeft tot doel en 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.

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

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.

Overige effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

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.

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van giften en donaties.
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Financiële vaste activa

De recapitulatie van de financiële vaste activa is als volgt: 31-12-2013 31-12-2012

Overige financiële vaste activa 239.452 222.485 

De nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Overige financiële vaste activa

De nadere specificatie van de overige financiële vaste activa is als volgt:

Overige effecten 2013 2012

Stand 1 januari 239.452 222.485 

Stand 31 december 239.452 222.485 

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen op korte termijn

De recapitulatie van de vorderingen op korte termijn is als volgt:

31-12-2013 31-12-2012

Belastingen & sociale lasten 3.276 - 3.276 3.188 

Overlopende activa 1.300 - 1.300 1.300 

4.576 - 4.576 4.488 

De nadere specificatie van de vorderingen op korte termijn is als volgt:

Belastingen & sociale lasten

Te vorderen dividendbelasting 3.276 3.188 

Overlopende activa

Verstrekte lening John Mary 1.300 1.300 

3) Liquide middelen

ABN AMRO, bestuursrekening 60.87.67.344 11.760 7.713 

ABN AMRO, kapitaalmarktindex rekening 41.46.41.272 32.549 33.321 

44.309 41.034 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen

De recapitulatie van de posten die behoren tot het eigen vermogen is als volgt: 31-12-2013 31-12-2012

Stichtingskapitaal 287.952 266.882 

Het verloop per post van het eigen vermogen is als volgt:

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 1-1-2013

Opnames minus 
stortingen 2013

Beginkapitaal 

op 1-1-2013

Overige 

mutaties

Resultaat over 

de periode 

2013

Eindkapitaal 

op 31-12-2013

Stichting Jobena 266.882 - 266.882 - 21.070 287.952 

5) Kortlopende schulden

De recapitulatie van de kortlopende schulden luidt als volgt:

Overlopende passiva 385 1.125 

De nadere specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:

Overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten 385 1.125 
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

(in euro's)

2013 2012    

6) Baten

Ontvangen giften en donaties 3.250 5.000 

De nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen is als volgt:

Ontvangen giften en donaties

Diverse ontvangen giften en donaties 3.250 5.000 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Bezoldiging van bestuurders

7) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 614 375 

Kantoorkosten - 24 

Algemene kosten 3.405 10.450 

Verstrekte giften en donaties 4.444 19.004 

8.463 29.853 

De nadere specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt:

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten 614 375 

Kantoorkosten

Contributies, abonnementen, KvK - 24 

Algemene kosten

Bankkosten 156 39 

Afrondingsverschillen (1) (1)

Reclame - 1.352 

Bestuurskosten 3.250 9.060 

3.405 10.450 

Verstrekte giften en donaties

Diverse giften en donaties 4.444 19.004 

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Het bestuur heeft de bestuursvergoeding ad. Eur 3.250,00 over het jaar 2013 geschonken als gift aan de Stichting.
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Stichting Jobena Stichting Jobena

gevestigd te Bloemendaal gevestigd te Bloemendaal

(in euro's)

2013 2012

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

8) Financiële baten en lasten

Interestbaten 26.283 36.013 

Per saldo een baat / baat 26.283 36.013 

De nadere specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:

Interestbaten

Interestbaten ABN AMRO 41.46.41.272 992 1.317 

Ontvangen dividenden en koersresultaat effecten 25.291 34.696 

26.283 36.013 
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