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Aan het bestuur van
Stichting The Caleb Foundation
Houtschelf 21 B
3371 KB Hardinxveld-Giessendam
Nieuwegein, 7 juni 2021
Geacht bestuur ,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting The Caleb
Foundation.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting The Caleb Foundation te Hardinxveld-Giessendam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2020 en de staat van baten en 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 de door de entiteit gekozen grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling, zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. 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 zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting The Caleb Foundation.
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 er dan ook van 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.

Algemeen
Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het rapport van
2019, zoals opgesteld d.d. 30 juni 2020.
Oprichting stichting
De stichting is op 6 maart 2015 opgericht, zoals blijkt uit de akte gepasseerd voor notaris E.f. de
Vilder te Hardinxveld-Giessendam.
ANBI status
De stichting heeft op 11 mei 2015 middels beschikking 99.121 de Anbi status met terugwerkende
kracht tot 6 maart 2015 verkregen.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,

P.A. Lettinga
Accountant-Administratieconsulent
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Balans per 31 december 2020

€

ACTIVA

2020
€

€

2019
€

Vlottende activa
Vorderingen

1

109

109

Liquide middelen

2

11.958

12.612

12.067

12.721
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€

PASSIVA

2020
€

€

2019
€

Reserve te schenken gelden

Kortlopende schulden

11.567

12.221

500

500

12.067

12.721

3
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Staat van baten en lasten over 2020

€
Ontvangen Giften
Verrichte schenkingen
Nog beschikbaar voor schenking
Instandhoudingskosten
Bedrijfsresultaat

4

2020
€

€

12.346

13.097

-11.750

-13.100

2019
€

596

-3

1.250

1.534

-654

-1.537
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de onderneming
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting The Caleb Foundation is feitelijk gevestigd op Houtschelf 21 B, 3371 KB te HardinxveldGiessendam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62824945.

Algemene toelichting
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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.

Grondslagen
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 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 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.
Kortlopende schulden
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.
De bepaling van het resultaat
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.
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Toelichting op de balans
Vlottende activa

1 Vorderingen
Overlopende activa

31-12-2020
€

31-12-2019
€

109

109

11.958

12.612

500

500

2 Liquide middelen
Rabobank

3 Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Gemiddeld aantal werknemers
De stichting heeft geen personeel alle werkzaamheden alsmede de
bestuurstaken worden door onbezoldigde vrijwilligers uitgevoerd.

4 Instandhoudingskosten
Algemene kosten

2020
€

2019
€

1.250

1.534

470
199
581
0

479
196
490
369

1.250

1.534

Algemene kosten
Accountantskosten
Bankkosten
Internetkosten
Drukwerk e.d.

Hardinxveld-Giessendam, 7 juni 2021
Stichting The Caleb Foundation

C.M. Langeveld
Voorzitter

E.J.R. Dubois
Secretaris

E.W. Bouman
Penningmeester

M.T. Dubois-Kleingeld
Algemeen bestuurslid

8 van 8

