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Aan:

Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond
TAV het bestuur
Diergaardesingel 58
3014 AD  ROTTERDAM

Datum: Ons kenmerk:
15 juni 2021, Rotterdam VBOR2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2020 van uw vereniging.

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Accountant

Ingevolge uw opdracht hebben wij Consulere BV de jaarrekening 2020 van Vereniging van Betrokken Ouders 
Rijnmond te Rotterdam samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens. 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een 
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde 
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten 
van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen 
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of 
aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen 
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
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 Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond
Jaarrekening 2020

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 2020

Het resultaat over 2020 bedraagt € 6814 tegenover een resultaat over 2019 van € -1958.

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 2020

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 december 2020 NA RESULTAATSBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Liquide Middelen
Te goeden Rabobank 6.103        1.359        
Te goeden kas -                 -                 

6.103         1.359         

Totaal activa 6.103         1.359         

2020 2019
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BALANS PER 31 december 2020 NA RESULTAATSBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene Reserve -3.073       -9.887       

-3.073        -9.887        

Kortlopende schulden
 - Leningen o/g 5.000         -                 
 - Overige schulden en overlopende passiva 4.176        11.246      

9.176         11.246       

Totaal passiva 6.103         1.359         

2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
IN EURO

Baten uit activiteiten
 - Baten uit activiteiten 125.305    58.207      

125.305     58.207       

Besteed aan de doelstellingen
 - Doelstelling 48.031      8.778        

Beheer en Administratie
 - Personeelslasten 25.805      18.263      
 - Sociale lasten 4.420        3.176        
 - Overige personeelslasten 9.130        6.390        
 - Huisvestigingslasten 16.473      20.264      
 - Algemene lasten 14.439      3.116        
Som der bedrijfslasten 118.298     59.987       

Bedrijfsresultaat 7.007         -1.780        

Financiële baten en lasten 193           178            

Resultaat 6.814         -1.958        

2020 2019
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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.

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Kortlopende schulden

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen staan ter vrije beschikking 
van de organisatie.

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de organisatie. Door het bestuur kunnen doelreserves 
worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed 
moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet 
bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het resultaat is bepaald als 
het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 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.

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Hierbij kunnen de volgende 
vormen van opbrengsten van toepassing zijn; Geworven gelden in de vorm van donaties en giften, zowel 
periodiek als eenmalig, ontvangen sponsorinkomsten, ontvangen fondsen van fondsenverstrekkers met 
betrekking tot bepaalde projecten en eventueel opbrengsten van dienstverlening, te denken aan bijvoorbeeld 
verhuur.
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