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Accountantsrapport

’s-Hertogenbosch, 24-9-2019

Geacht bestuur,
Opdracht
Hiermede brengen wij het financiële verslag uit inzake de door ons verrichte
werkzaamheden betreffende de jaarrekening over het boekjaar 2018
De werkzaamheden zijn verricht volgens de opdracht zoals u die ons heeft verstrekt
Het rapport heeft de volgende onderdelen:
In het accountantsrapport is de samenstellingsverklaring opgenomen, daarnaast bevat
dit deel informatie die van belang is bij het lezen van de jaarrekening. Tevens wordt het
resultaat over het laatste afgesloten boekjaar zichtbaar gemaakt en waar nodig, het
boekjaar ervoor.
Tenslotte is in dit gedeelte informatie over uw financiële positie van het resultaat over
het boekjaar is verwerkt.
Daarna is de jaarrekening opgenomen over het laatste afgesloten boekjaar met ter
vergelijking de cijfers over het boekjaar ervoor. Naast de balans, winst-en verliesrekening
is ook de toelichting hierop opgenomen.
Als laatste gedeelte zijn de specificatie ten behoeve van een nadere detaillering van
enkele onderdelen die voor een beter inzicht in de gepresenteerde cijfers.
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Samenstellingsverklaring

Als gevolg van de doorlopende opdracht hebben wij de jaarrekening over 2018
samengesteld van Stichting Robin Hood
Alleen de gegevens die u ons heeft verstrekt, zijn opgenomen in de jaarrekening die wij
voor u hebben samengesteld.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring te verstrekken.
Onze werkzaamheden bestonden in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde richtlijnen die betrekking hebben tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak
uit verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid over de getrouwheid van een jaarrekening, die aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de
jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor de financiële verslaggeving.
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Doelstelling van de stichting Robin Hood

Oprichting
Op 1 maart 2000 is de stichting Robin Hood opgericht via notaris Huybregts
te 's-Hertogenbosch.
De statutaire zetel van stichting Robin Hood is gelegen aan het adres
de Rompert-centrum 81
5233 RH 's-Hertogenbosch

Doelstelling
De stichting "Robin Hood" heeft als doel de levensomstandigheden te
verbeteren in Gambia West Afrika.
Dit doet de stichting door zich in te zetten voor het onderwijs, kleine
zelfstandigen en het beroepsonderwijs

de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven
van fondsen voor aanschaffingen van de benodigde materiële voorzieningen.
Voor de beloning van leerkrachten en het verwerven van vermogen voor het
voortbestaan van de scholen en deze ook voor de toekomst te garanderen.
Voorts alle zaken die rechtstreeks of zijdelings verband houden in deze. Dit
alles in de ruimste zin van bovenvermelde woorden.

Vermogensbepaling
Het vermogen van de stichting word gevormd door subsidies, contributies
en giften, schenkingen, erfstelling, legaten en alle andere verkrijgbare baten.

Samenstelling bestuur
Voorzitter
C.C.H.M. van der Aa
secretaris

H. Bergman

Penningmeester

W. van Wijnen
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Balans einde fiscaal boekjaar
Activa

31-12-2018

Vaste activa

materiële vaste activa

0

Vlottende activa

vorderingen

0

Rabobank
Bank Gambia
Spaarbank
Kas
Totaal Liquide middelen

1.635
0
0
0
1.635

Totaal activa

1.635
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Passiva

31-12-2018

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Reserveringen
Resultaat
Stand reserveringen na toevoeging resultaat

1.252
0
383
383
1.635

Overlopende passiva

0

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Rabobank

0

Totaal passiva

1.635
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Overzicht van de ontvangsten en uitgaven
2018
Opbrengsten sponsoring
Contributies en giften
Totaal ontvangen

3.485
3.485

Bestedingen
Personeelskosten
Salaris
Vergoeding coördinator

Kosten school
Bestedingen School

Projectkosten
Huur steunpunt kantoor
Onderhoud scholen
Energie
Kilometervergoeding
Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Onderhoud inventaris
Computer en Softwarekosten
Kosten internet
Telefoon kosten
Porti

Verkoopkosten
Reclamekosten
Reis en verblijfskosten
Drukwerk

Algemene kosten
Administratie en advieskosten

0
0
0

2.400
2.400

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
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Schoolgeld
Contributies
Overige algemene kosten

Totaal bedrijfskosten
Financiële baten
ontvangen rente

Financiële lasten
bankkosten
betalingsverschillen

Saldo financiële baten en lasten

Totaal uitgaven

494
0
0
494
2.894

0
0

208
0
208
208

3.101

totaal saldo

383

het saldo is vooruitlopend op de bestuursvergadering toegevoegd aan de reserve.
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