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Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van FOSS te Houten.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van FOSS te Houten is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten
over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

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
FOSS. 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.

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 van uitgaan 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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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2020 2019 Verschil

€ € €

Baten 85.510 104.405 -18.895

Lotgenotencontact 8.040 34.502 -26.462
Voorlichting 27.549 6.991 20.558
Belangenbehartiging 3.250 7.875 -4.625
Huisvestingskosten 920 3.789 -2.869
Bestuurskosten 5.095 6.152 -1.057
Algemene kosten 11.460 11.434 26

Som der bedrijfslasten 56.314 70.743 -14.429

Netto resultaat 29.196 33.662 -4.466
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Financiële positie

Financiële structuur
31-12-2020 31-12-2019
€ % € %

Activa
Vorderingen 358 0,4 194 0,4
Liquide middelen 81.087 99,6 53.036 99,6

81.445 100,0 53.230 100,0

Passiva
Verenigingsvermogen 79.216 97,3 50.020 94,0
Kortlopende schulden 2.229 2,7 3.210 6,0

81.445 100,0 53.230 100,0

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
NonProfit Support

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Balans per 31 december 2020 

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 358 194

Liquide middelen 81.087 53.036

Totaal activazijde 81.445 53.230



31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

Verenigingsvermogen

Verenigingskapitaal 1.943 1.943
Bestemmingsreserves 77.273 48.077

79.216 50.020

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.229 -
Overige schulden - 3.210

2.229 3.210

Totaal passivazijde 81.445 53.230

5



FOSS
te Houten

Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten
Subsidies 45.000 45.000
Contributies en donaties 24.010 29.764
Bijdragen deelnemers - 1.323
Sponsorbijdragen 16.500 28.318

85.510 104.405

Lasten
Lotgenotencontact 8.040 34.502
Voorlichting 27.549 6.991
Belangenbehartiging 3.250 7.875
Huisvestingskosten 920 3.789
Bestuurskosten 5.095 6.152
Algemene kosten 11.460 11.434

Som der bedrijfslasten 56.314 70.743

Netto resultaat 29.196 33.662

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 29.196 33.662
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
FOSS is feitelijk en statutair gevestigd op Randhoeve 221, 3995 GA te Houten en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 40024221.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van ouders van slechthorende kinderen en
van kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden.
De vereniging heeft geen oogmerk van winst of geldelijk voordeel.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaggeving en
conform de subsidievoorwaarden zoals die door VWS FondsPGO (CIBG) zijn gesteld. De waardering
van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Uitzondering hierop
vormen de donaties en bijdragen ‘leden’ die verantwoord worden in het jaar van ontvangst. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover 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

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 358 194

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde verzekering 358 194

Liquide middelen

ING 40.528 25.829
Rabobank 40.559 27.207

81.087 53.036
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2020 2019
€ €

Verenigingskapitaal

Stand per 1 januari 1.943 1.943
Mutaties - -

Stand per 31 december 1.943 1.943

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 48.077 14.415
Resultaatverdeling 29.196 33.662

Stand per 31 december 77.273 48.077

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren

Stand per 31 december 2.229 -

Overige schulden

Nog te ontvangen facturen - 3.210
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Baten

Subsidies 45.000 45.000
Contributies en donaties 24.010 29.764
Sponsorbijdragen 16.500 28.318
Bijdragen deelnemers - 1.323

85.510 104.405

Lotgenotencontact

Landelijke informatiedag 8.032 15.289
Kosten website 8 14.515
Sociale Media - 4.125
Regiobijeenkomsten - 573

8.040 34.502

Voorlichting

Informatieverstrekking 20.075 -
Kosten Magazine 1.256 6.053
Landelijke dag - 718
Diversen 6.218 220

27.549 6.991

Belangenbehartiging

Beleidsontwikkeling en lobby 3.250 7.875

Huisvestingskosten

Betaalde huur 920 3.789

Bestuurskosten

Diverse bestuurskosten 5.095 6.152
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2020 2019
€ €

Algemene kosten

Administratiekosten 6.534 6.534
Terugbetaling FODOK / Grow2work 1.805 1.805
Kantoorbenodigdheden 972 -
Algemene Ledenvergadering 838 -
Kosten bank 505 420
Verzekeringen 453 218
Telefoonkosten 259 318
Contributies en abonnementen 94 194
Drukwerk - 1.945

11.460 11.434

Houten, 29 juni 2021

FOSS

J.M.H. Swinkels
Voorzitter

E.C.M. van Loon
Penningmeester

S.A. Hooijer - van der Poel
Secretaris

W.M. van Weerden
Bestuurslid
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