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JAARVERSLAG 



Aan het bestuur van: 
Stichting Alongsiders 
Golfslag 16 
9732 MA  Groningen 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting. 

1. Opdracht 
Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaarverslag 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met telling 
van € 12.783 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van € 7.486, samengesteld. 

2. Samenstellingsverklaring 
Opdracht 
De jaarrekening van Stichting Alongsiders te Groningen is door ons samengesteld op basis van de van u 
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december en de winst- en verliesrekening over 
2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Werkzaamheden 
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 
richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer 
in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse 
Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit houdt onder meer in dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk 
omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 
jaarrekening en of kredietrapportage. 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.

Bevestiging  
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 
de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

DRACHTEN, 17 maart 2022. 

.................................... 
Bastiaans Adviesgroep 
de heer J.H. de Jong 
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2 Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Alongsiders, statutair gevestigd in de gemeente Almere, bestaan voornamelijk uit 
het toerusten van Christen jongeren voor discipelschap, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting is opgericht op 14 januari 2021 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
81584148. 

Stichting Alongsiders is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Vergelijkende cijfers 

De stichting is opgericht in 2021, hierdoor ontbreken de vergelijkende cijfers. 
3 Bestemming van het resultaat 2021 

Het resultaat over 2021 bedraagt € 7.486. De bespreking van het resultaat volgt hierna.  

4 Resultaat 

Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2021 geeft het resultaat, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een 
percentage van de omzet, het volgende beeld: 

 2021 
  % 
  

Netto opbrengsten 38.395 100    

Brutomarge 38.395 100 

Directe kosten 11.761 31 
Mobiliseren 4.350 11 
Toerusten 2.750 7 
Kantoorkosten 508 1 
Verkoopkosten 150 0 
Algemene kosten 2.162 6    

Som der kosten 30.701 80    

Stichtingsresultaat 7.694 20 

Financiële baten en lasten -208 -1    

Netto resultaat 7.486 19    

€
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JAARREKENING 
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BALANS 

 31-12-2021 
  
  

Liquide middelen 

Bunq bank .032 12.783   
 12.783   

TOTAAL ACTIVA 12.783   

ACTIVA
€
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BALANS 

 31-12-2021 
  
  

Eigen vermogen 

Kapitaal 1 
Algemeen fonds 7.486   
 7.486 

Vreemd vermogen 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 2 
Overige schulden en overlopende passiva 5.297   
 5.297   

TOTAAL PASSIVA 12.783   

PASSIVA
€
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WINST- EN VERLIESREKENING 

 2021 
  
  

Baten 

Opbrengsten 3 38.395   
Brutomarge 38.395 

Lasten 

Directe kosten 4 11.761 
Mobiliseren 5 4.350 
Toerusten 6 2.750 
Nieuwe taalgroepen 7 9.020 
Kantoorkosten 8 508 
Verkoopkosten 9 150 
Algemene kosten 10 2.162   
Som der kosten 30.701   

Stichtingsresultaat 7.694 

Financiële baten en lasten 11 -208   

Netto resultaat 7.486   

€
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Alongsiders, statutair gevestigd in de gemeente Almere, bestaan voornamelijk uit 
het toerusten van Christen jongeren voor discipelschap, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet 
gewijzigd.  

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe 
te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen 
in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn 
verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar. 

Grondslagen van waardering balansposten 

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.Voor 
zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. 

- 7 -



Rapport inzake jaarrekening 2021         
Stichting Alongsiders te Groningen 

1 Kapitaal 

Het verloop van het kapitaal van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven: 
 2021 

  
  

Stand per 1 januari 0 
Resultaat 7.486   

Stand per 31 december 7.486   

2 Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Onder de kortlopende schulden bevinden zich géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar. 

 2021 
  
  

Overige schulden en overlopende passiva 

Nog te betalen administratiekosten 500 
Nog te betalen overige kosten 4.797   

Stand per 31 december 5.297   

Algemeen fonds
€

€
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2021 nader toegelicht: 

 2021 
  
  

Netto opbrengsten (3) 

Giften en donaties stichtingen 31.000 
Giften en donaties overig 7.395   
 38.395   

Directe kosten (4) 

Kosten coördinatie doelstellingen stichting 10.479 
Conferentiekosten 397 
Reiskosten 885   
 11.761   

Mobiliseren (5) 

Training kerken 150 
Training organisaties 2.100 
Spreken kerken 1.050 
Spreken organisaties 300 
Workshop kerken 300 
Workshop organisaties 450   
 4.350   

Toerusten (6) 

Challenges Nederland  750 
Video Training Nederland  500 
Video Challenges Nederland 1.000 
Video Micro-challenges Nederland 500   
 2.750   

Vervolg op volgende pagina. 

€
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Vervolg van vorige pagina. 
 2021 
  
  

Nieuwe taalgroepen (7) 9.020 

Techniek & tools - online training 1.500 
Video & content - training 3.135 
Video & content - challenges 2.385 
Video & content - website content  1.500 
Training 500   
 9.020   

Kantoorkosten (8) 

Contributies, abonnementen en heffingen 51 
Drukwerk 456   
 508   

Verkoopkosten (9) 

Reclame- en advertentiekosten 150   
 150   

Algemene kosten (10) 

Administratiekosten 500 
Website, domein en e-mail kosten 1.662   
 2.162   

Financiële lasten (11) 

Rente- en bankkosten 208   
 208   

€
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS 

Opgesteld: 
Groningen, .................................. 2022 

...................................... 
Dhr. A.P.C. van der Maas 
Voorzitter 

...................................... 
Dhr. I. Wolters 
Secretaris 

...................................... 
Dhr. J.M. van de Graaf 
Penningmeester 

...................................... 
Dhr. O.C. Jager 
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O.C. Jager (Apr 4, 2022 19:36 GMT+2)

I.Wolters (Apr 6, 2022 15:19 GMT+2)

René van der Maas (Apr 19, 2022 21:45 GMT+2)
René van der Maas
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