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Stichting Vogelklas Karel Schot  
Ter attentie van het bestuur  
Afrikaanderplein 37  
3072 EC  Rotterdam

Berkel en Rodenrijs, 5 juni 2020

Cliëntennummer : Stichting Vogelklas Karel Schot
Betreft : Jaarrekening 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 424.751 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat
van € 10.348, beoordeeld.

2                BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Vogelklas Karel Schot
te Rotterdam beoordeeld. Het bestuur van Stichting Vogelklas Karel Schot is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een
beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts
resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden
ontleend.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Vogelklas Karel Schot per 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).



3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 10.348 tegenover € 150.406 over 2018. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

31-12-2019 

% €

31-12-2018

%

Verschil

€

Baten 305.998 100,0 436.236 100,0 -130.238

Lasten

Personeelslasten 144.929 47,4 129.919 29,8 15.010
Afschrijvingen 8.449 2,8 9.517 2,2 -1.068
Activiteitenlasten 42.875 14,0 42.373 9,7 502
Huisvestingslasten 54.027 17,7 53.774 12,3 253
Kantoorlasten 8.978 2,9 7.614 1,8 1.364
Autolasten 4.961 1,6 2.961 0,7 2.000
Verkooplasten 5.768 1,9 5.473 1,3 295
Algemene lasten 24.847 8,1 33.429 7,7 -8.582

 294.834 96,3 285.060 65,3 9.774

Bedrijfsresultaat 11.164 3,7 151.176 34,7 -140.012

Financiële baten en lasten -816 -0,3 -770 -0,2 -46
- - - - -

Resultaat 10.348 3,4 150.406 34,5 -140.058
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€ €

31-12-2018

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 386.281 373.279

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:

Materiële vaste activa 18.746 27.195

Werkkapitaal 367.535 346.084

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 3.172 13
Liquide middelen 402.833 366.184

406.005 366.197

Af: kortlopende schulden 38.470 20.113

Werkkapitaal 367.535 346.084
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5                KENGETALLEN

5.1                Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is
dus sprake van een momentopname.

31-12-2019 31-12-2018

Current ratio
Vlottende activa/kortlopende schulden 10,55 18,21

5.2                Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan
haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op
31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

31-12-2019 31-12-2018

Solvabiliteit eerste niveau
Eigen vermogen/balanstotaal 90,94 94,89

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

mr. drs. Suzan van Rijn-Zoon RB

___________________________________________________________________________________________________________
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6                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Baten  (6) 305.998 436.236
Lasten

Lonen en salarissen  (7) 116.565 105.031
Sociale lasten werkgever  (8) 20.095 20.410
Overige personeelskosten  (9) 8.269 4.478
Afschrijvingen  (10) 8.449 9.517
Overige bedrijfslasten  (11) 141.456 145.624

294.834 285.060

Bedrijfsresultaat 11.164 151.176

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten  (12) - 13
Rentelasten en soortgelijke
kosten  (13) -816 -783

Financiële baten en lasten -816 -770
- -

Resultaat 10.348 150.406
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7                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting is op 30 juni 1980 opgericht. De activiteiten van Stichting Vogelklas Karel Schot,
statutair gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel:
- het behandelen van zieke en/of beschadigde vogels, egels en/of vleermuizen;

De Stichting Vogelklas Karel Schot tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het bijeenroepen van personen wier belangstelling en gevoelens uitgaan naar het gemelde
doel;
- het verwerven en in stand houden van kennis omtrent het gemelde doel bij deze personen;
- alle wettige en passende middelen te baat nemen, die kunnen leiden tot het gestelde doel.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo baten en lasten vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij
anders is bepaald.
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking
van de stichting, voor zover niet anders is vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves
Dit betreft vastgelegd vermogen. Momenteel zijn de volgende bestemmingsreserves gevormd:

Continuïteitsreserve
Deze reserve waarborgt de continuïteit van de stichting. De optimale omvang is 1,5 maal de
jaarlijks wederkerende exploitatiekosten. De exploitatieverliezen komen ten laste van deze
reserve. Met positieve exploitatieresultaten wordt de reserve aangezuiverd.

Risicoreserve arbeidskrachten
Deze reserve waarborgt de lasten voor het verbreken van de arbeidsrelatie van de werknemers
in verband met de relatief onzekere aard van bronnen van inkomsten. De hoogte van deze
reserve wordt bepaald op basis van de bepalingen inzake de transitievergoeding aan de hand
van de op 31 december werkzame werknemers. De reserve wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten voortkomend uit toegekende
subsidies, donaties en opbrengsten uit nalatenschappen enerzijds, en anderzijds de kosten en
andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Subsidies worden verwerkt zodra er redelijke zekerheid is dat de stichting aan de gestelde
voorwaarden voldoet en de subsidie daadwerkelijk verkrijgt.

Baten uit nalatenschappen zijn in het resultaat opgenomen voorzover ze daadwerkelijk zijn
uitbetaald.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment
van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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8                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen

en -
terreinen

€

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 231.450 59.300 3.865 294.615
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -215.021 -48.534 -3.865 -267.420

16.429 10.766 - 27.195

Mutaties 
Afschrijvingen -5.946 -2.503 - -8.449

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 231.450 59.300 3.865 294.615
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -220.967 -51.037 -3.865 -275.869

Boekwaarde per 31 december 2019 10.483 8.263 - 18.746

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  10
Inventaris  10
Vervoermiddelen  20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 3.172 13

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente - 13
Vooruitbetaalde lasten 3.172 -

3.172 13

3. Liquide middelen
ABN-Amro Bank .300 707 748
Rabobank .613 1.281 1.365
Rabobank .807 7.906 8.219
Rabobank .585 340 340
ING Bank Betaalrekening .718 8.865 8.934
ING Bank Betaalrekening .613 61.279 111.797
ING Bank Betaalrekening .070 781 8.331
ING Bank Betaalrekening .700 42.335 1.124
ING Bank Spaarrekening .613 279.339 225.326

402.833 366.184
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PASSIVA

4. Vermogen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve 372.528 362.180
Risicoreserve arbeidskrachten 13.753 11.100

386.281 373.280

Het saldo van de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt positief € 10.348. Dit saldo is als
volgt in het vermogen verwerk. Het volledige bedrag ad € 10.348 is gedoteerd aan de
conituïteitsreserve.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 211.773 215.888
Dotatie 150.407 -4.115
Resultaat 10.348 150.407

Stand per 31 december 372.528 362.180

Risicoreserve arbeidskrachten

Stand per 1 januari 11.100 16.500
Dotatie risicoreserve arbeidskrachten 2.653 -5.400

Stand per 31 december 13.753 11.100
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5. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 18.112 4.654

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 6.830 5.421

Overlopende passiva
Vakantiegeld 2.807 2.807
Administratie- en advieskosten 9.327 6.500
Rente- en bankkosten 99 156
Nog te betalen vrijwilligersvergoeding 505 561
Nog te betalen lonen 790 14

13.528 10.038

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichting

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is
circa € 1.900. De resterende looptijd van het huurcontract is onbekend aangezien er geen
huurcontract aanwezig is ten kantore van de Stichting.
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9                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

6. Baten

Gemeentelijke exploitatiesubsidie 142.564 139.632
Bijdragen van donaties, erfenissen en legaten 161.421 287.625
Overige omzet 2.013 8.979

305.998 436.236

De gemeentelijke exploitatiesubsidie, verstrekt door afdeling Sport & Recreatie van Gemeente
Rotterdam, wordt jaarlijks op voorschot verleend en achteraf vastgesteld. De
exploitatiesubsidies voor de jaren tot en met 2018 zijn reeds vastgesteld.

Personeelslasten

7. Lonen en salarissen

Bruto lonen 95.441 99.386
Reservering vakantiegelden en vakantiedagen 7.134 -1.583
Dagvergoeding vrijwilligers 6.490 3.553
Vacatiegelden dagelijkse en algemene bestuursleden 7.500 3.675

116.565 105.031

8. Sociale lasten werkgever

Sociale lasten werkgever 20.095 20.410

9. Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 5.736 2.361
Kantinekosten 718 1.925
Overige personeelskosten -838 192
Dotatie risicoreserve arbeidskrachten 2.653 -

8.269 4.478

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren 4 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband
(2018: 3).

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 8.449 9.517

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 5.946 6.353
Inventaris 2.503 3.164

8.449 9.517
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

11. Overige bedrijfslasten

Activiteitenlasten 42.875 42.373
Huisvestingslasten 54.027 53.774
Kantoorlasten 8.978 7.614
Autolasten 4.961 2.961
Verkooplasten 5.768 5.473
Algemene lasten 24.847 33.429

141.456 145.624

Activiteitenlasten

Voerlasten 24.196 26.870
Medicijnen 16.841 13.072
Overige directe lasten 1.838 2.431

42.875 42.373

Huisvestingslasten

Huurlasten 1.914 1.883
Gas-, water- en electralasten 27.957 23.245
Gemeentelijke lasten 6.876 2.595
Onderhoudslasten 3.333 9.739
Veiligheidslasten 13.947 16.312

54.027 53.774

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 751 1.245
Drukwerk 3.056 1.779
Telefoon-, fax- en internetlasten 5.106 4.553
Overige kantoorlasten 65 37

8.978 7.614

Autolasten

Brandstoflasten 2.511 1.582
Reparatie- en onderhoudslasten 1.700 -
Boetes auto 279 -
Overige autolasten 471 1.379

4.961 2.961

Verkooplasten

Reclame- en advertentielasten - 50
Representatielasten 4.819 4.655
Overige verkooplasten 949 768

5.768 5.473
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Algemene lasten

Administratie- en accountantslasten 17.129 12.262
Verzekeringen 7.643 5.571
Overige algemene lasten 75 15.596

24.847 33.429

Financiële baten en lasten

12. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten rekening-courant bank - 13

13. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en banklasten 816 783

 

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Vogelklas Karel Schot te Rotterdam

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 18 -



Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Rotterdam,  5 juni 2020

Voorzitter
Namens deze,
 
 
  
De heer A. de Baerdemaeker De heer M. Frank

 
Secretaris
 
 
 
De heer P. Milders 



OVERIGE GEGEVENS

1                Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De jaarrekening 2018 is door het bestuur formeel vastgesteld. Het bestuur heeft de bestemming
van het saldo baten en lasten vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

2                Bestemming van de winst 2019

Het saldo van de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt positief € 10.348. Het bestuur
stelt voor het positieve saldo baten en lasten als volgt in het vermogen te verwerken. Aan de
continuïteitsreserve is € 10.348 gedoteerd. Dit voorstel is in je jaarrekening verwerkt.

3                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum is er als gevolg van het coronavirus een pandemie uitgebroken. Vooralsnog zijn
de gevolgen voor de Stichting vooral van operationele aard en lijken de financiële gevolgen voor
de Stichting beperkt te zijn. De continuïteit van de Stichting staat als gevolg hiervan op korte
termijn niet onder druk en in het verlengde hiervan is de jaarrekening opgesteld uitgaande van
de continuïteit van de Stichting.
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