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Stichting "Aan Alle Volken"  

Ter attentie van het bestuur  

Paterijstraat 4 A10  

8081 TA  Elburg

 

 

Nieuwegein, 23 juni 2021

Kenmerk: MvdB/291010/R21.037

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting. De in het accountantsrapport

voorkomende cijfers en analyses zijn primair gebaseerd op de in de bijlagen opgenomen jaarrekening.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 501.404 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 117.421,

samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting "Aan Alle Volken" te 't Harde is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten

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 in overeenstemming

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting "Aan Alle Volken".

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 dan ook ervan 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.



 
 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting "Aan Alle Volken" bestaan voornamelijk uit:

 a het bevorderen en steunen van evangelisatie in de meest ruime zin, in alle landen in het bijzonder

in Oost- en Zuid-Afrika en Nederland.

b het geven van ondersteuning in elke vorm bij sociale noden, bijvoorbeeld door het verstrekken

van micro-kredieten waardoor mensen een bestaan kunnen opbouwen in hun eigen regio, hun

eigen land, en daardoor niet de behoefte hebben om naar andere landen of zelfs Europa te

vertrekken, in alle landen in het bijzonder in Oost- en Zuid-Afrika.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bestuur of door haar naar voren gebrachte

personen in staat te stellen tot het maken van reizen naar en in landen en gebieden waar de stichting hulp

verleent of wil verlenen.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

H. Wijnholds - voorzitter

L. Arp - penningmeester

P. Meijer - secretaris

3.3 Batig saldo 2019

Het batig saldo over 2019 ad € 56.219 is toegevoegd aan de algemene reserves.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

BZB Accountancy & Advies B.V.

Drs. J. ter Reehorst RA 

Stichting "Aan Alle Volken"
te 't Harde
accountantsrapport van 23 juni 2021

3



 
 

 

JAARREKENING 2020

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2020



 
 

 

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na mutatie uit saldo baten minus lasten)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 3.182 602

Computers en software - 995

3.182 1.597

Vlottende activa

Vorderingen 549 57

Liquide middelen 497.673 383.693

 498.222 383.750

 501.404 385.347

Samenstellingsverklaring afgegeven   



 
 

 

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 295.280 382.115

Bestemmingsfonds 204.256 -

499.536 382.115

Kortlopende schulden

Crediteuren - 1.732

Overlopende passiva 1.868 1.500

1.868 3.232

 501.404 385.347

Stichting "Aan Alle Volken"
te 't Harde, bijlage bij het accountants-
rapport van 23 juni 2021
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Ontvangen giften 716.542 826.001

Lasten

Besteed aan doelstellingen 571.437 739.638

Lasten van beheer en administratie

Afschrijvingen 2.243 2.011

Overige lasten 19.464 22.469

21.707 24.480

Saldo voor financiële baten en lasten 123.398 61.883

Financiële baten en lasten -5.977 -5.664

Saldo baten minus lasten 117.421 56.219

Bestemming saldo baten minus lasten

Algemene reserve -86.835 56.219

Bestemmingsfonds 204.256 -

117.421 56.219

Stichting "Aan Alle Volken"
te 't Harde, bijlage bij het accountants-
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting "Aan Alle Volken" bestaan voornamelijk uit:

 a het bevorderen en steunen van evangelisatie in de meest ruime zin, in alle landen in het bijzonder

in Oost- en Zuid-Afrika en Nederland.

b het geven van ondersteuning in elke vorm bij sociale noden, bijvoorbeeld door het verstrekken

van micro-kredieten waardoor mensen een bestaan kunnen opbouwen in hun eigen regio, hun

eigen land, en daardoor niet de behoefte hebben om naar andere landen of zelfs Europa te

vertrekken, in alle landen in het bijzonder in Oost- en Zuid-Afrika.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bestuur of door haar naar voren gebrachte

personen in staat te stellen tot het maken van reizen naar en in landen en gebieden waar de stichting hulp

verleent of wil verlenen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting "Aan Alle Volken" is feitelijk gevestigd op Hellenbeekstraat 96  te Elburg, maar is statutair gevestigd

te 't Harde en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41035423.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving, meer in het bijzonder de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 Organisaties zonder

winststreven en RJ 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva en de

bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische lasten. 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. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 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 VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare lasten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Stichting "Aan Alle Volken"
te 't Harde, bijlage bij het accountants-
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Vorderingen

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

de transactielasten 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. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

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

historische kostprijzen.

Lasten algemeen

De personeelslasten en andere lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de lasten van werving van baten aan de beheerlasten.

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 verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid

voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over

terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige

afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten minus -

lasten, alsmede koersverschillen uit hoofde van vreemde valuta omrekeningen.
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