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Stichting Wij Zijn Rotterdam
T.a.v. mevrouw L. Magis
Vlietlaan 44C
3061 DZ  ROTTERDAM

Capelle aan den IJssel, 1 september 2016

Geachte mevrouw Magis,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2015

Voorzitter: mevrouw L. Magis
Secretaris: mevrouw K.G.E. Henquet-Godron
Penningmeester: de heer J.J.P. Paffen

Hoogachtend,
Van Driel Finance

Dennis van Driel Samensteller:  Suzanne Kalkema-Rademakers
NOAB lid

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2015 van Stichting Wij Zijn 
Rotterdam gevestigd aan de Vlietlaan 44C te Rotterdam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van de door u bestuurde stichting.

De organisatie is als stichting op 1 april 2014 opgericht en heeft met name als doelstelling:

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

De loonadministratie wordt door ons kantoor gevoerd. De aangifte loonbelasting wordt door ons kantoor 
samengesteld. De aangifte omzetbelasting wordt door ons kantoor samengesteld.

Creëren van werkgelegenheid voor werkloze jongeren en ouderen in Rotterdam, voornamelijk in de Afrikaanderwijk, 
alsmede het bijdrage aan de sociale samenhang, inder andere ini deze wijk.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 60394617 en is 
gevestigd te Rotterdam op het adres Vlietlaan 44C.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Rijnmond/kantoor Rotterdam 
en is daar bekend onder het fiscale nummer 853891461.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

NOAB-Samenstellingsverklaring

Capelle aan den IJssel, 1 september 2016

Van Driel Finance

Dennis van Driel Samensteller:  Suzanne Kalkema-Rademakers
NOAB lid

Jaarverslag Jaarverslag

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

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. 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.

De jaarrekening van Stichting Wij Zijn Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten
over 2015 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 dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.

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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening zoveel als mogelijk in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Financiële positie
(euro's)

31-12-2015 31-12-2014

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 47 2.708 
Vorderingen en overlopende activa 107 - 
Kortlopende schulden en overlopende passiva (1.059) (1.000)

Werkkapitaal (905) 1.708 

Vastgelegd op lange termijn

Financiële vaste activa (2.625) 3.052 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen (3.530) 4.760 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen (3.530) 4.760 

(3.530) 4.760 

2015

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (59)
Toename vorderingen en overlopende activa 107 
Afname liquide middelen (2.661)

(2.613)

De liquide middelen zijn in 2015 gedaald met € 2.661 ten opzichte van 2014.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2015 gedaald met € 2.613 ten opzichte van 2014, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Grafische weergave financiële positie

Jaarverslag Jaarverslag

De onderstaande grafiek geeft de verhoudingen weer tussen de verschillende onderdelen van zowel de activa als de 
passiva. Tevens geeft de grafiek inzicht met welke delen van het totale vermogen (passiva), de onderdelen van de 
activa worden gefinancierd.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Kengetallen
(euro's)

2015 2014

Liquiditeit (current ratio)

     vlottende activa     
kortlopende schulden

Solvabiliteit

 eigen vermogen 
totaal vermogen

 eigen vermogen 
vreemd vermogen

Jaarverslag Jaarverslag

 x  100%

2,7 

82,6% 

(333,3%)

0,1 

142,9% 

 x  100% 476,0% 

De liquiditeit van een stichting wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in
welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan
zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht. In het algemeen
wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede
rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard
van de activiteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van
de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een stichting op langere termijn in staat moet
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen
vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de
norm 33 1/3% (of meer) is. Indien het eigen vermogen wordt gesteld tegenover het
vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam

ACTIEF

(euro's)

Toelichting 31 december 2015 31 december 2014

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa 1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen (2.625) 3.052 

(2.625) 3.052 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Directie en participanten 107 - 

107 - 

Liquide middelen 3 47 2.708 

(2.471) 5.760 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2015
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Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam

PASSIEF

(euro's)

Toelichting 31 december 2015 31 december 2014

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal (8.290) 4.760 
Algemene reserve 4.760 - 

(3.530) 4.760 

5

Overige schulden 1.000 1.000 
Overlopende passiva 59 - 

1.059 1.000 

(2.471) 5.760 

L. Magis, voorzitter                              K.G.E. Henquet-Godron, secretaris

J.J.P. Paffen, penningmeester

Rotterdam, 1 september 2016

Balans per 31 december 2015

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting 2015 2014

Baten 6 5.000 18.580 

Baten -/- directe lasten 5.000 18.580 
Overige bedrijfskosten: 7

Administratie- en advieskosten 212 1.561 
Kantoorkosten 153 - 
Verkoopkosten 60 - 
Algemene kosten 57 1 

Som der exploitatielasten 482 1.562 

Exploitatieresultaat 4.518 17.018 

4.518 17.018 

8 (12.808) (12.258)

Resultaat (8.290) 4.760 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

L. Magis, voorzitter                              K.G.E. Henquet-Godron, secretaris

J.J.P. Paffen, penningmeester

Rotterdam, 1 september 2016

Staat van baten en lasten 2015 Staat van baten en lasten 2015

Resultaat uit gewone exploitatie

Resultaat uit deelnemingen in 
groepsmaatschappijen
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Activiteiten

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Reserves

Algemene reserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, afhankelijk van de
mate van deelneming. Het aandeel Stichting Wij Zijn Rotterdam in het resultaat van de groeps- en gelieerde
maatschappijen, bepaald volgens uniforme grondslagen, wordt bij deze grondslag in de waarde van de deelnemingen
in groepsmaatschappijen begrepen onder aftrek van het toegekende dividend.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Creëren van werkgelegenheid voor werkloze jongeren en ouderen in Rotterdam, voornamelijk in de Afrikaanderwijk,
alsmede het bijdrage aan de sociale samenhang, inder andere ini deze wijk.

De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende resultaten, welke ter vrije beschikking staan van de
Algemene Vergadering.

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 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.

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.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Overige bedrijfskosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

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

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde
goederen en diensten.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

VASTE ACTIVA

1) Financiële vaste activa

Recapitulatie van de financiële vaste activa: 31-12-2015 31-12-2014

Deelnemingen in groepsmaatschappijen (2.625) 3.052 

Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa:

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

1 januari 2015
Vermogens-

mutatie
Dividend- 
uitkering

Resultaat 
boekjaar

31 december 
2015

Bakkerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V. 3.053 - - (5.678) (2.625)

Deelnemings-
percentage

Vestigings-
plaats

Bakkerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V.100,00% Rotterdam

Toelichting:

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2015 31-12-2014

Directie en participanten 107 - 107 - 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Directie en participanten

R/C L. Magis 107 - 

3) Liquide middelen

ING Bank N.V. 47 2.708 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Op deze verbonden partijen kan door Stichting Wij Zijn Rotterdam beleidsbepalende invloed worden uitgeoefend.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2015 31-12-2014

Stichtingskapitaal (8.290) 4.760 
Algemene reserve 4.760 - 

(3.530) 4.760 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2015

Opnames 
minus 

stortingen 2015

Beginkapitaal 
op 01-01-2015

Opnames 
minus 

stortingen 
2015

Resultaat over 
de periode 

2015

Eindkapitaal 
op 31-12-2015

Stichting Wij Zijn Rotterdam - - - - (8.290) (8.290)

Algemene reserve 2015 2014

Stand 1 januari / 3 april 4.760 - 

Stand 31 december / 31 december 4.760 - 

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2015 31-12-2014

Overige schulden 1.000 1.000 
Overlopende passiva 59 - 

1.059 1.000 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Overige schulden

Ontvangen voorschotten 1.000 1.000 

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten / vooruitontvangen bedragen 59 - 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De directie heeft voorgesteld om het verlies na belasting, ad € 8.290, ten laste te brengen van de algemene reserve. 
Dit voorstel is ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2015 2014    
6) Baten

Omzet 5.000 18.580 

Baten versus baten -/- directe lasten

Baten Directe lasten
Marge in % 

van de baten
Baten Directe lasten

Marge in % 
van de baten

Omzet 5.000 - 100,0 18.580 - 100,0 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting:

7) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 212 1.561 
Kantoorkosten 153 - 
Verkoopkosten 60 - 
Algemene kosten 57 1 

482 1.562 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten 212 - 
Bedrijfsadviezen - 1.561 

212 1.561 

Kantoorkosten

Drukwerk 132 - 
Contributies, abonnementen, KvK 21 - 

153 - 

Verkoopkosten

Representatiekosten 60 - 

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

2015 2014
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2015 2014

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Algemene kosten

Bankkosten en koersverschillen 67 1 
Afrondingsverschillen (10) - 

57 1 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:

8) Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming (12.808) (12.258)

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam
gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Statutaire bepalingen inzake de bestemming van het resultaat

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

L. Magis, voorzitter                              K.G.E. Henquet-Godron, secretaris

J.J.P. Paffen, penningmeester

Rotterdam, 1 september 2016

Overige gegevens Overige gegevens
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