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  Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond
Jaarrekening 2016

Aan:

Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond
TAV Dhr, E. Ulu
Diergaardesingel 58
3014 AD  ROTTERDAM

Datum: Ons kenmerk:
07 juni 2017, Rotterdam 011

Dhr,, E. Ulu

Ingevolge uw verzoek hebben wij de balans per 31 december 2016, alsmede de
staat van baten en lasten over het jaar 2016, samengesteld.

De jaarstukken zijn opgesteld aan de hand van de door u aan ons verstrekte
gegevens en bescheiden bestaande uit:

1. Bankafschriften;
2. Inkoop- en verkoopfacturen;
3. Bijbehorende bescheiden.

Controle op volledigheid en juistheid vond onzerzijds niet plaats.

Hoogachtend,

S. Husic
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  Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond
Jaarrekening 2016

1 ALGEMEEN

1.1 Doelstelling
Conform artikel 2. van de statuten heeft de vereniging als doelstelling

1.2 Oprichting Stichting

1.3 Bestemming van het resultaat 2016

Het resultaat over 2016 bedraagt € 12578 tegenover een resultaat over 2015 van € 0.

Bij notariële akte d.d. 8 april 2016 is opgericht de vereniging Vereniging van Betrokken 
Ouders Rijnmond. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / 
respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de vereniging 
Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond.

- Het versterken van de positie van ouders zowel binnen de Nederlandse maatschappij als 
binnen de school door het verstrekken van informatie, het geven van ondersteuning, 
scholing en advies op gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur.

- Het creeren van een sociaal netwerk van ouders onder zowel leden als niet leden met als 
doel het zoeken naar optimale oplossingen voor diverse dilemma's, knelpunten, problemen 
en spanningen in de maatschappij.

- Het fungeren als een belangrijke gesprekspartner voor de overheid en andere relevante 
organisaties.

- Het stimuleren van de emancipatie en participatie van zijn leden en zijn netwerk.

- Het aangaan van samenwerkingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau met 
particuliere en zakelijke leden of partners.

- Het aanmoedigen van leden om zichzelf te ontplooien en verder te ontwikkelen.
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Financieel verslag
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BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging
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JAARREKENING
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  Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond
Jaarrekening 2016

BALANS PER 31 december 2016 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Liquide Middelen
Rabobank 14.688       -                 

14.688       -                 

Totaal activa 14.688       -                 

2016 2015
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BALANS PER 31 december 2016 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene Reserve 12.578       -                 

12.578       -                 

Kortlopende schulden 
 - Te betalen vakantiegeld 171            -                 
 - Te betalen loonheffing -61             -                 
 - Te betalen huur 2.000         -                 

2.110         -                 

Totaal passiva 14.688       -                 

2.016                              2.015                              
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
IN EURO

Baten
 - Baten uit Activiteiten 30.725       -                 

30.725       -                 

Besteed aan de doelstellingen
 - Doelstelling 5.158         -                 

Beheer en Administratie
 - Personeelslasten 6.941         -                 
 - Sociale lasten 1.197         -                 
 - Huisvestigingslasten 2.000         -                 
 - Algemene lasten 2.851         -                 
Som der bedrijfslasten 18.147       -                 

Bedrijfsresultaat 12.578       -                 

Financiële baten en lasten -                 -                 

Resultaat 12.578       -                 

2016 2015
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KASSTROOM 2016 
IN EURO

Operationele activiteiten
Resultaat 12.578       

Aanpassingen voor:
Mutaties Kortlopende Schulden (exclusief 2.110         
kortlopende deel van de langlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.688       

Rentelasten -                 

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.688       

€ €
Stand per 1 januari -                 

Mutaties liquide middelen 14.688       

Stand per 31 december 14.688       

Mutatie 2016

Mutatie 2016
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Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond bestaan voornamelijk uit:
Seminars
Bijeenkomsten
(Culturele) evenementen
Excursies

De directie
In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen. De actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen
die om de drie a vijf jaar plaatsvinden.

Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn
berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.

Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting.

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

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomove rzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen een gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 
winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, tenzij de verwerving heeft plaatsgevonden tegen uitgifte van eigen aandelen. 
De in verworven groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen worden op de aankoopprijs in 
mindering gebracht.
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