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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan de direc�e van

S�ch�ng Vrienden van de Koepelkerk  

Heesvenstraat 21  

5715 AD  Lierop

Behandeld door : G.W.S. Hesselmans

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw s$ch$ng.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw s$ch$ng, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 229.184 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 18.146,

samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van S$ch$ng Vrienden van de Koepelkerk te Lierop is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informa$e. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van

baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelich$ng. In deze toelich$ng  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 in

overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Wij hebben

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra$eve verwerking en financiële verslaggeving

toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa$e klopt en dat u ons alle

relevante informa$e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

hee: voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van S$ch$ng Vrienden van de

Koepelkerk. 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

voorschri:en 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 objec$ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

gegevens.

Voor een nadere toelich$ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Someren, 29 juni 2018

AccountXperts B.V.

G.W.S. Hesselmans AA 
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De ac$viteiten van S$ch$ng Vrienden van de Koepelkerk bestaan voornamelijk uit het verrijken van de

Brabantse cultuur door het verlenen van financiële of andere steun t.b.v. het in standhouden, onderhouden

en restaureren van de te Lierop gelegen Koepelkerk.
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Algemeen en beleidsplan

De s$ch$ng hee: als doel: het verrijken van de Brabantse cultuur in zijn algemeenheid en in het bijzonder

het verlenen van financiële of andere steun ten behoeve van het in standhouden, onderhouden en

restaureren van de Lieropse koepelkerk.

De s$ch$ng tracht dit doel te bereiken door fondsen te verwerven onder de lokale bevolking, daarbij zich

vooral richtend op de ondernemende mensen uit Lierop en omgeving.

Momenteel wordt jaarlijks een bedrag van € 454 gevraagd om te sparen voor het goede doel.

Door jaarlijks een tweetal ac$viteiten te organiseren, wil het bestuur een sfeer creëren waar de leden bij

kunnen praten en het goede doel tevens weer wordt benadrukt.

Het bestuur hee: op 10 mei, 16 juni en 30 augustus vergaderd.

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Ac�viteiten en gerealiseerde presta�es

Op 21 mei hee: er een ledenwerving voor koepelplusleden plaatsgevonden op de jaarmarkt in Lierop.

Op 13 juni is er een voorjaarsbijeenkomst geweest bij Wijnen Square Crops. 

Donderdag 21 september vond het jaarlijkse uitstapje plaats naar de Auw Summerseweg waar 4 excursies

plaatsvonden. TensloEe is de dag afgesloten met een etentje.

Ondertekening

Lierop, 29 juni 2018

  

J.M.J. Loomans/voorziEer H.J. van Lieshout

  

J.A.J. Haerkens van den Brand A.A.H. Mennen

  

J.P.M. Knoops - Haasen/penningmeester P.J. Kuijpers - Berkers/secretaris
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Toelich�ng op de balans per 31 december 2017

Toelich�ng op de staat van baten en lasten over 2017



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(voor resultaatverdeling)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlo6ende ac�va

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende

ac$va 454 1.362

Liquide middelen  (2) 228.730 209.539

TOTAAL ACTIVA 229.184 210.901
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31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 222.956 204.810

Kortlopende schulden  (3)

Overige schulden 6.228 6.091

TOTAAL PASSIVA 229.184 210.901
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisa$e

2017

€

Begro$ng

2017

€

Realisa$e

2016

€

Baten

NeEo-omzet  (4) 20.909 20.909 21.792

Lasten

Kosten van beheer en administra�e

Overige bedrijfslasten  (5) 3.127 3.127 2.763

Financiële baten en lasten  (6) -364 -364 -633

Saldo 18.146 18.146 19.662

Toevoeging bestemmingsreserve  (7) -18.146 -18.146 -19.662

Saldo - - -
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Ves�gingsadres

S$ch$ng Vrienden van de Koepelkerk (geregistreerd onder KvK-nummer 17138875) is feitelijk geves$gd op

Heesvenstraat 21 te Lierop.

Het RSIN nummer is: 8148.01.754.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640 inzake organisa$es zonder winstoogmerk.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac$va en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het

jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende ac�va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamor$seerde kostprijs. De reële waarde en geamor$seerde kostprijs zijn gelijk aan

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop$jd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie$nstellingen onder

kortlopende schulden. 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 geamor$seerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac$ekosten is de geamor$seerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta$es en

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

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en

lasten 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.

Ne6o-omzet

Onder neEo-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gefactureerde sponsorbijdragen

van de leden.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplich$ng betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich$ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

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 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende ac�va

2017

€

2016

€

Overige vorderingen

Overige vordering 454 1.362

2. Liquide middelen

Regiobank Betaalrekening 155.131 136.316

Regiobank Spaarrekening 73.599 73.223

228.730 209.539

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2017 aanwezige

liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.
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PASSIVA

2017

€

2016

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 222.956 204.810

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 204.810 185.148

Toevoeging bestemmingsreserve 18.146 19.662

Stand per 31 december 222.956 204.810

3. Kortlopende schulden

Overige schulden

Reservering uitstapjes 5.312 4.729

Te betalen accountantskosten 916 1.362

6.228 6.091
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisa$e

2017

€

Begro$ng

2017

€

Realisa$e

2016

€

Begro$ng

2016

€

4. Ne6o-omzet

Omzet bijdragen 20.909 20.909 21.792 21.792

5. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten 110 110 103 103

Verkooplasten 2.563 2.563 2.206 2.206

Algemene lasten 454 454 454 454

3.127 3.127 2.763 2.763

Verkooplasten

Representa$elasten 293 293 27 27

Kosten uitstapjes 1.687 1.687 151 151

Muta$e reservering uitstapjes 2.270 2.270 2.179 2.179

Overige verkooplasten -1.687 -1.687 -151 -151

2.563 2.563 2.206 2.206

Algemene lasten

Accountantslasten 454 454 454 454

6. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank 364 364 633 633

7. Toevoeging bestemmingsreserve

Toevoeging bestemmingsreserve -18.146 -18.146 -19.662 -19.662
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Ondertekening

Lierop, 29 juni 2018

  

J.M.J. Loomans/voorziEer H.J. van Lieshout

  

J.A.J. Haerkens van den Brand A.A.H. Mennen

  

J.P.M. Knoops - Haasen/penningmeester P.J. Kuijpers - Berkers/secretaris
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de s$ch$ng valt binnen de door de wet, in ar$kel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de

vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen

controleverklaring toegevoegd.
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