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RAPPORT



 "  Sous les arbres "  / "  Onder de Boompies ".  

Postbus 32  

7950 AA  STAPHORST

Staphorst, 6 juni 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

1                ALGEMEEN

1.1                Bedrijfsgegevens

De Stichting  "  Sous les arbres "  / "  Onder de Boompies ". heeft ten doel:

a. het maken van culturele producties omtrent cultureel erfgoed door middel van film, muziek, geluid en    

geschreven woord voor media en publiek, alles zonder winstoogmerk;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden    

 of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.2                Bestuur

De samenstelling van het bestuur is sinds 30 augustus 2012 als volgt:

de heer J.W. Bakker, voorzitter;

de heer G.G.G. van IJken, secretaris;

de heer G.J. Bijzet, penningmeester.

1.3                Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 17 december 2009 verleden voor notaris Mr. E. Ritsma te Staphorst is opgericht de

stichting  "  Sous les arbres "  / "  Onder de Boompies ". De activiteiten worden met ingang van voornoemde

datum gedreven voor rekening en risico van de stichting  "  Sous les arbres "  / "  Onder de Boompies ". 

1.4                Kamer van Koophandel

Onder nummer 08214883 is op 29 december 2009 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Koophandel Stichting "Sous les arbres"/"Onder de Boompies".



2                RESULTAAT

€

2016
% €

2015
%

Verschil
€

Opbrengsten 2.443 100,0 28.428 100,0 -25.985

Brutomarge 2.443 100,0 28.428 100,0 -25.985

Kosten

Kosten van uitbesteed werk en andere

externe kosten 1.753 71,8 22.523 79,2 -20.770

Kantoorkosten 1.674 68,5 1.304 4,5 370

Verkoopkosten 15 0,6 217 0,8 -202

Algemene kosten 1.421 58,2 1.098 3,9 323

 4.863 199,1 25.142 88,4 -20.279

Bedrijfsresultaat -2.420 -99,1 3.286 11,6 -5.706

Financiële baten en lasten -321 -13,1 -278 -1,0 -43

Saldo tussen opbrengsten en kosten -2.741 -112,2 3.008 10,6 -5.749
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3                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2016 
€

31-12-2015
€

Beschikbaar op lange termijn:

Vermogen stichting 4.986 7.726

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 5.679 8.371

Af: kortlopende schulden 693 645

Werkkapitaal 4.986 7.726
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4                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan:  "  Sous les arbres "  / "  Onder de Boompies ".
         Postbus 32
         Staphorst

Opdracht
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 samengesteld van  "  Sous les arbres 

"  / "  Onder de Boompies ". te Rouveen bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-

verliesrekening over 2016 met de toelichting.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door u zijn

verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop

gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Verantwoordelijkheid van de samensteller
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming

met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het

Register Belastingadviseurs).

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste

grondslagen beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als

belastingadviseur brengt met zich mee dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening

kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming

met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Staphorst, 6 juni 2017

Harke Administratie & Fiscaal Advies

K. Coster RB W. Hamelink RB

Lid van het Register Belastingadviseurs              Lid van het Register Belastingadviseurs
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JAARREKENING

 "  Sous les arbres "  / "  Onder de Boompies ".

Staphorst



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Na toedeling saldo baten en lasten

31 december
2016
€

31 december
2015
€

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rabobank 5.679 8.371

 5.679 8.371
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31 december
2016
€

31 december
2015
€

PASSIVA

VERMOGEN STICHTING 4.986 7.726

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 693 645

 5.679 8.371
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016
€

2015
€

Opbrengsten 2.443 28.428

Kosten

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 1.753 22.523

Overige kosten 3.110 2.619

 4.863 25.142

Bedrijfsresultaat -2.420 3.286

Rentelasten en soortgelijke kosten -321 -278

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.741 3.008

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - -

Saldo tussen opbrengsten en kosten -2.741 3.008
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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

kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het

jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn

gerealiseerd. 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 DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de netto enerzijds en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar anderzijds, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar

zijn.
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Brutobedrijfsresultaat

Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en

goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige

bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere

externe kosten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

TOELICHTING OP DE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 
€

31-12-2015
€

Liquide middelen

Rabobank rekening courant NL07 RABO 0153 1509 98 1.627 6.714

Rabobank rekening courant NL30 RABO 0128 8980 62 3 1.573

Rabobank rekening-courant NL66 RABO 0129 1682 38 49 70

Rabobank rekening courant NL47 RABO 3178 5883 29 4.000 14

5.679 8.371
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TOELICHTING OP DE PASSIVA

31-12-2016 
€

31-12-2015
€

Eigen vermogen

Eigen vermogen stichting 4.986 7.726

2016
€

2015
€

Eigen vermogen stichting

Stand per 1 januari 7.726 4.718

Saldo tussen opbrengsten en kosten boekjaar -2.740 3.008

Stand per 31 december 4.986 7.726

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2016 
€

31-12-2015
€

Overlopende passiva
Administratiekosten 650 600

Rente- en bankkosten 43 45

693 645
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2016

2016
€

2015
€

Opbrengsten

Overige opbrengsten 300 -

Bijdragen Productie "Staphorst in Beeld" - 23.581

Bijdragen Productie "Derk met de Zeven Honden" / "Oerijssel" 1.664 4.847

Opbrengst OER  DVD's 479 -

2.443 28.428

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

Directe kosten filmproducties - 20.618

Inhuur expertise 1.753 1.905

1.753 22.523

Overige kosten

Kantoorkosten 1.674 1.304

Verkoopkosten 15 217

Algemene kosten 1.421 1.098

3.110 2.619

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 35 10

Porti 331 216

Internetkosten 1.308 1.078

1.674 1.304

Verkoopkosten

Brochures 15 -

Kosten première Oerijssel - 217

15 217

Algemene kosten

Administratiekosten 1.345 300

Kosten vergaderingen/verteringen 30 236

Overige algemene kosten 46 562

1.421 1.098
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Financiële baten en lasten

2016
€

2015
€

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 321 278

Ondertekening van de jaarrekening

Staphorst, 6 juni 2017

J.W. Bakker G.G.G. van IJken 

G.J. Bijzet 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de

jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

2                Verwerking van het verlies 2016

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 2.741 over 2016 in mindering gebracht op de

overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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SPECIFICATIES



1                BIJLAGE 1 

Specificatie kostenplaatsen

1. Algemeen

2. Staphorst in Beeld

3. Derk met de zeven honden / Oerijssel
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