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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Kruispost
Oudezijds Achterburgwal 102
1012 DS  Amsterdam

Gouda, 30 juni 2022

Ref.: JM/910320

Geacht bestuur,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Kruispost te Amsterdam is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de
staat van baten en lasten over 2021 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. 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 Vrienden van Kruispost.

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.
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1.2 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2021 2020 Mutatie
€ € €

Overige bedrijfsopbrengsten 67.281 51.650 15.631

Overige bedrijfskosten 30.273 50.845 -20.572

Totaal van som der kosten 30.273 50.845 -20.572

Totaal van bedrijfsresultaat 37.008 805 36.203
Financiële baten en lasten -171 - -171

Totaal van netto resultaat 36.837 805 36.032
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Resultaatanalyse

2021
€ €

Resultaatverhogend

Hogere overige bedrijfsopbrengsten 15.631
Lagere overige bedrijfskosten 20.572

36.203

Resultaatverlagend

Lagere financiële baten en lasten 171

171

Stijging van het resultaat 36.032
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1.3 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa

Vorderingen 71.638 14,5 101.638 22,3
Liquide middelen 421.478 85,5 354.641 77,7

493.116 100,0 456.279 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 493.116 100,0 456.279 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 71.638 101.638
Liquide middelen 421.478 354.641

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 493.116 456.279

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 493.116 456.279

Financiering

Stichtingsvermogen 493.116 456.279

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

was getekend

A. Plug RA
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2.1 BESTUURSVERSLAG

De stichting stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling mogelijk maken en
ondersteunen van het werk van Stichting Kruispost dit alles in de ruimste zin des woords.

Stichting Vrienden van de Kruispost beoogt niet het maken van winst en tracht haar doel te bereiken
door het bijeenbrengen en beheren van geldelijke middelen, het verlenen van steun aan personen en
instellingen die dezelfde doelstelling trachten te verwerkelijken en het verrichten van alle andere
handelingen welke aan het doel dienstig kunnen zijn.

De samenstelling van het bestuur van Vrienden van Stichting Kruispost is in 2021 ongewijzigd gebleven.
Het bestuur kwam 5 maal bijeen en voldeed daarmee aan de verplichting minimaal tweemaal per jaar
bijeen te komen. 

Het saldo van baten en lasten voor Stichting Vrienden van de Kruispost komt dit boekjaar uit op €
36.837 welke aan het eigen vermogen van de stichting is toegevoegd. 

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan al diegene die met donaties, giften en schenkingen het werk
van de stichting ook dit jaar hebben willen steunen.

Samenstelling bestuur:
Het algemeen bestuur van Stichting Vrienden van Kruispost was per 31 december 2021 als volgt
samengesteld:

J. Wytema                                                 - voorzitter
J. de Weichs de Wenne                              - penningmeester (tevens waarnemend secretaris)
Mevrouw E.L.A. Florentinus-Boiten sg
D. Maclaine Pont
M. Quarles van Ufford

Bestuursverklaring:
Het algemeen bestuur van Stichting Vrienden van Kruispost verklaart hierbij dat het kennis heeft
genomen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en dat het conform deze verordening
heeft gehandeld.
Naast de in de balans opgenomen verplichtingen hebben de stichtingen geen andere financiële
verplichtingen. 

Amsterdam, 13 juni 2022
Het bestuur:

J. Wytema                                       J. de Weichs de Wenne

E.L.A. Florentinus-Boiten sg                       D. Maclaine Pont

M. Quarles van Ufford                          
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 71.638 101.638

Liquide middelen 421.478 354.641

493.116 456.279
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 262.114 262.114
Bestemmingsreserve "medicijnpot" 8.175 8.175
Overige reserve 222.827 185.990

493.116 456.279

493.116 456.279
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Overige bedrijfsopbrengsten 67.281 51.650
Lasten
Overige bedrijfskosten 30.273 50.845

Totaal van bedrijfsresultaat 37.008 805

Rentelasten en soortgelijke kosten -171 -

Totaal van netto resultaat 36.837 805
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden van Kruispost is feitelijk en statutair gevestigd op Oudezijds Achterburgwal 102, 1012
DS te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41216773.

Algemene toelichting

De doelstelling van de rechtspersoon

1. De Stichting stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling, op het terrein van de
gezondheidszorg werkprojecten te realiseren of te helpen realiseren.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door in de Amsterdamse binnenstad een medisch
centrum te stichting en te exploiteren, waar in de zin van de doelstelling medische en psychosociale hulp
wordt verleend ; Op dit moment is de meeste hulp gericht op onverzekerden in Amsterdam, waaronder
dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. 

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 micro- en 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

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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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.

De bepaling van het resultaat

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.

14



Stichting Vrienden van Kruispost
Amsterdam

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 71.638 101.638

Vorderingen > 1 jaar

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

Overige vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Stichting de Kruispost 71.638 101.638

Liquide middelen

ABN AMRO 328.550 264.131
ING 92.928 90.510

421.478 354.641

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingskap
itaal

Bestemmings
reserve "med

icijnpot"

Overige
reserve

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2021 262.114 8.175 185.990 456.279
Uit resultaatverdeling - - 36.837 36.837

Stand per 31 december 2021 262.114 8.175 222.827 493.116
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Bijdrage NRC 30.000 -
Giften 37.281 51.650

67.281 51.650

Door NRC is € 60.000 aan subsidie toegezegd. Hiervan is € 30.000 
gerealiseerd in 2021. De overige € 30.000 zal gerealiseerd worden in 2022.

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 273 845
Ondersteuning Stichting de Kruispost 30.000 50.000

30.273 50.845

Algemene kosten

Bankkosten 273 206
Overige algemene kosten - 639

273 845

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 171 -
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3.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

In 2021 en 2020 waren er geen werknemers in dienst bij Stichting Vrienden van de Kruispost.
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