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Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Zelfbewustzwanger te
Driebergen-Rijsenburg.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Zelfbewustzwanger te Driebergen-Rijsenburg is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en
de staat van baten en lasten over 2019 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 Zelfbewustzwanger.

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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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Realisatie

2019
Begroting

2019
Realisatie

2018
€ € €

Baten 58.400 55.000 5.040

Lotgenotencontact 14.591 14.400 -
Informatievoorziening 13.585 12.625 -
Belangenbehartiging 19.056 17.975 -
Instandhoudingskosten 11.568 10.000 2.836

Som der lasten 58.800 55.000 2.836

Resultaat -400 - 2.204

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
NonProfit Support

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Stichting Zelfbewustzwanger
te Driebergen-Rijsenburg

Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 19.356 2.423

Totaal activazijde 19.356 2.423



31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Overige reserve 1.804 2.204

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 400 153
Overige schulden 17.152 66

17.552 219

Totaal passivazijde 19.356 2.423
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Stichting Zelfbewustzwanger
te Driebergen-Rijsenburg

Staat van baten en lasten over 2019 

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Baten
Baten 58.448 55.000 5.040
Projecten -48 - -

58.400 55.000 5.040

Lasten
Lotgenotencontact 14.591 14.400 -
Informatievoorziening 13.585 12.625 -
Belangenbehartiging 19.056 17.975 -
Instandhoudingskosten 11.568 10.000 2.836

Som der lasten 58.800 55.000 2.836

Resultaat -400 - 2.204

Resultaatbestemming

Overige reserve -400 2.204
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Stichting Zelfbewustzwanger
te Driebergen-Rijsenburg

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Zelfbewustzwanger is feitelijk en statutair gevestigd op Mevrouw v Vollenhovenpark 38, 3971
CX te Driebergen-Rijsenburg en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 71978887.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Omtrent de activiteiten van Stichting Zelfbewustzwanger is in artikel 2 van de statuten het volgende
bepaald:

1. De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van de erkenning van het belang van autonomie en eigen regie van vrouwen      
en hun partner tijdens de zwangerschap, de bevalling en kraamtijd en de totstandkoming van onderlinge
steun, het geven van voorlichting en het behartigen van belangen van vrouwen en hun partner tijdens de
zwangerschap, de bevalling en kraamtijd alsmede informatievoorziening over deze onderwerpen;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Informatie verstrekken, versterken van vertrouwen in eigen regie en autonomie;
b. Bevorderen onderling contact, erkenning en ondersteuning;
c. Belangenbehartiging. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. De waardering van activa
en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Grondslagen

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld conform de grondslagen zoals opgenomen in RJK C1 Kleine organisaties-
zonder-winststreven. De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
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Stichting Zelfbewustzwanger
te Driebergen-Rijsenburg

Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Liquide middelen

Triodos bankrekening 19.356 2.423

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige re-

serve
€

Stand per 1 januari 2019
2.204

Uit resultaatverdeling -400

Stand per 31 december 2019 1.804

2019 2018
€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 2.204 -
Uit resultaatverdeling -400 2.204

Stand per 31 december 1.804 2.204

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 400 153

Overige schulden

Nog te ontvangen facturen 17.152 66
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Stichting Zelfbewustzwanger
te Driebergen-Rijsenburg

Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Baten

Baten 58.448 55.000 5.040
Projecten -48 - -

58.400 55.000 5.040

Baten

Subsidie VWS 55.000 55.000 -
Giften 70 - -
Donaties 3.044 - 7.092
Vacatiegelden 334 - -2.052

58.448 55.000 5.040

Projecten 

Baten projecten 5.330 - -
Lasten projecten -5.378 - -

-48 - -

Lotgenotencontact

Interactie en contactbemiddeling 7.575 7.500 -
Versterken interactiviteit e-healthprogramma 7.016 6.900 -

14.591 14.400 -

Informatievoorziening

Website, social media en nieuwsbrieven 6.759 6.025 -
Ontwikkeling e-healthprogramma 4.636 4.500 -
Onderhoud e-healthprogramma 2.190 2.100 -

13.585 12.625 -

Belangenbehartiging

Landelijke vertegenwoordiging 18.056 17.000 -
Opbouw landelijk netwerk 1.000 975 -

19.056 17.975 -
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Stichting Zelfbewustzwanger
te Driebergen-Rijsenburg

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Instandhoudingskosten 

Administratieve ondersteuning 10.694 10.000 2.592
Vergoeding vrijwilligers 429 - 192
Bestuurskosten 303 - 27
Bankkosten 142 - 25

11.568 10.000 2.836

Driebergen-Rijsenburg, 19 juni 2020

Stichting Zelfbewustzwanger

J.I. Wildschut A. Ahmetaj V.C. Mertens
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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