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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting de Tijd en Ruimte

T.a.v. het bestuur

Jan Olieslagersstraat 3

5224 BD  'S-HERTOGENBOSCH

Valkenswaard, 21 oktober 2021

Geachte bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen

voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing

als noodzakelijk geacht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen,

het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de

aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de

door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij

geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

De jaarrekening van Stichting de Tijd en Ruimte te s-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en

verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Hierbij brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van Stichting de Tijd

en Ruimte.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Bevestiging

Hoogachtend,

Jovijn+Hersbach Advies & Administratie

S.L. Kingma

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen

te geven.
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

1.2  Algemeen

Oprichting

Activiteit

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 23 januari 2018 werd Stichting de Tijd en Ruimte per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70706255.

De activiteiten van Stichting de Tijd en Ruimte bestaan voornamelijk uit het bevorderen en faciliteren van

democratisch primair en voortgezet onderwijs in de regio 's-Hertogenbosch.

- L.W.A. Kuijpers

- S. Stolp

Het bestuur wordt gevoerd door:

- K.J.C. Tempelaars
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2.  JAARREKENING



Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 7.625 7.625

7.625 7.625

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 900 -

Overlopende activa 279 2.673

1.179 2.673

Liquide middelen 8.004 9.931

Totaal activazijde 16.808 20.229

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal -21.684 -2.391

-21.684 -2.391

Langlopende schulden

Overige schulden 24.132 17.132

24.132 17.132

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 10.110 3.115

Overlopende passiva 4.250 2.373

14.360 5.488

Totaal passivazijde 16.808 20.229

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Netto-omzet 58.470 40.504

Inkoopwaarde van de omzet 37.409 12.480

Bruto bedrijfsresultaat 21.061 28.024

Overige bedrijfskosten 39.334 34.170

Som der kosten 39.334 34.170

Bedrijfsresultaat -18.273 -6.146

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.022 -455

Som der financiële baten en lasten -1.022 -455

Resultaat -19.295 -6.601

2020 2019
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

jaarverslaggeving. 

De activiteiten van Stichting de Tijd en Ruimte bestaan voornamelijk uit het bevorderen en faciliteren van

democratisch primair en voortgezet onderwijs in de regio 's-Hertogenbosch.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Jan Olieslagersstraat 3 te 's-Hertogenbosch.

Stichting de Tijd en Ruimte, statutair gevestigd te s-Hertogenbosch is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 70706255.
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als 

De netto-omzet betreft de ontvangen ouderbijdragen, schenkingen en commissies van derde partijen.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek

van transactiekosten.

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.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige

vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze

vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde.
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen

Waarborgsom 7.625 7.625

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 900 -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 279 2.673

Liquide middelen

Rekening courant bank 8.004 9.931

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Kapitaal

Kapitaal -21.684 -2.391

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Lening 1 7.600 7.600

Lening 2 1.032 1.032

Lening 3 5.000 5.000

Lening 4 500 500

Lening 5 3.000 3.000

Lening 6 5.000 -

Lening 7 2.000 -

24.132 17.132

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 10.110 3.115

Overlopende passiva

Vooruitontvangen omzet 4.250 1.700

Te betalen rente - 313

Te betalen overige kosten - 360

4.250 2.373

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Jan Olieslagersstraat

3 te 's-Hertogenbosch. De huurverplichting bedraagt € 32.204 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met

31 december 2021.
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020 2019

€ €

Netto-omzet

Ouderbijdragen 45.137 31.469

Schenkingen 13.228 9.035

Commissie Bol.com 105 -

58.470 40.504

Kosten van uitbesteed werk

Inhuur samenwerkers 37.409 12.480

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 2.813 30

Huisvestingskosten 32.091 31.268

Exploitatiekosten 1.383 835

Kantoorkosten 649 1.170

Algemene kosten 2.398 867

39.334 34.170

Overige personeelskosten

Scholings- en opleidingskosten 2.541 -

Reis- en verblijfkosten 182 -

Kantinekosten 90 30

2.813 30

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 32.091 31.268

Exploitatie- en machinekosten

Aanschaffingen 928 835

Activiteiten 405 -

Geschenken 50 -

1.383 835

Kantoorkosten

Automatisering 505 687

Telefoon 144 164

Kantoorbenodigdheden - 319

649 1.170
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Stichting de Tijd en Ruimte te 's-Hertogenbosch

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020 2019

€ €

Algemene kosten

Verzekeringen 950 799

Administratie 500 -

Overige algemene kosten 948 68

2.398 867

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente lening 1 152 -

Rente lening 2 72 15

Rente lening 3 350 175

Rente lening 4 35 18

Rente lening 5 210 105

Rente lening 6 8 -

Bankkosten en provisie 195 142

1.022 455

's-Hertogenbosch, 21 oktober 2021

Stichting de Tijd en Ruimte

L.W.A. Kuijpers S. Stolp

K.J.C. Tempelaars
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