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Stichting Thinkwise Foundation
Apeldoorn
inzake de jaarrekening 2020
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Aan het bestuur van
Stichting Thinkwise Foundation
Ovenbouwershoek 9
7328JH Apeldoorn

Apeldoorn, 3 september 2021

Geachte bestuurders,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting samengesteld, waarin de balans met
tellingen van € 21.012 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 4.404, zijn
opgenomen.
2

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Thinkwise Foundation te Apeldoorn is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten 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
Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1), welke is uitgegeven
door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Thinkwise
Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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 dan ook ervan 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.
boon accountants belastingadviseurs bv
Christiaan Geurtsweg 1
Postbus 175
7300AD Apeldoorn

055 - 5 498 500
www.boon.nl
boon@boon.nl

IBAN
BIC
KvK

NL36 INGB 0653 0633 18
INGBNL2A
08161388

Op onze diensten zijn de SRA algemene voorwaren van toepassing, in welke voorwaarden onze aansprakelijkheid wordt beperkt.
Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. Member of Russell Bedford International - a global network of professional services firms.

NL8183.47.089.B.01
BTW
Beconnummer 11 88 86
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Algemeen

3.1 Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van de levensvreugde van kansarme kinderen en het verrichten van al wat hiermee

verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het werven van fondsen en geldmiddelen.

3.2 Bestuur
De bestuursleden zijn:
R.J.M. van der Linden; voorzitter;
R.G.P. Schildkamp; penningmeester;
A.R.G.C. Geene; secretaris.
3.3 Belastingplicht
Stichting Thinkwise Foundation is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
3.4 Verwerking van het verlies 2019
Het verlies ad € 22.212 is in mindering gebracht op debestemmingsreserves.

Tot zover het accountantsverslag met de analyses en interpretaties bij de jaarrekening waarbij door ons een
samenstellingsverklaring is afgegeven.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Boon Accountants Belastingadviseurs B.V.

J.W.A. van der Put AA
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Bestuursverslag over 2020
Samenstelling van het bestuur
De bestuursleden zijn:
R.J.M. van der Linden; voorzitter;
R.G.P. Schildkamp; penningmeester;
A.R.G.C. Geene; secretaris.

Doelstelling en beleid
De Stichting Thinkwise Foundation, statutair gevestigd te Apeldoorn heeft ten doel het bevorderen van de
levensvreugde van kansarme kinderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevordelijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen.
Activiteiten in 2020
Het jaar 2020 werd door de Stichting Thinkwise Foundation afgesloten met een negatief exploitatiesaldo.
Verwachtingen voor het jaar 2021
Het bestuur kijkt met vertrouwen naar het jaar 2021. De verwachting voor het jaar 2021 is gelijk aan het jaar
2020.
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Balans per 31 december 2020

(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

21.012

25.416

21.012

25.416

20.762

25.166

250

250

21.012

25.416

Passiva
Eigen Vermogen
Algemene reserve

(2)

Kortlopende schulden

(3)
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Staat van baten en lasten over 2020

Baten

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

Baten

(4)

250

250

Lasten
Overige bestedingen
Overige bestedingen

(5)

4.500

22.275

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(6)

-4.250
-154

-22.025
-187

-4.404

-22.212

-4.404

-22.212

Saldo
Resultaatbestemming
Algemene reserve
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1), welke is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Thinkwise Foundation, statutair gevestigd te Apeldoorn, geregistreerd onder
Kamer van Koophandelnummer 63163209, bestaat voornamelijk uit het bevorderen van de levensvreugde van
kansarme kinderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Begroting
Gezien de beperkte activiteiten van de Stichting is door het bestuur afgezien van het opstellen van een
begroting daar een begroting niet als belangrijk stuur instrument wordt gebruikt voor de beheersing van de
activiteiten.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Thinkwise Foundation zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in RJk C1 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen
naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten
(derivaten).
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische
kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar, materieel gezien, geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
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. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen goederen en diensten.
Lasten algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Als financiële baten en lasten worden de naar tijdsgelang aan het verslagjaar toe te rekenen rentebaten en lasten opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa
Vlottende activa
31-12-2020

31-12-2019

€

€

1. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

21.012

25.416

Passiva
2. Eigen vermogen

2020

2019

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

25.166
-4.404

47.378
-22.212

Stand per 31 december

20.762

25.166

31-12-2020

31-12-2019

€

€

3. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

250

250

250

250

Overlopende passiva
Accountantskosten

-9-

Bij rapport d.d. 3 september 2021
Stichting Thinkwise Foundation, Apeldoorn

5

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

4. Baten
Ontvangen donaties

250

250

4.500

22.275

250
4.250

250
22.025

4.500

22.275

-154

-187

154

187

5. Overige bestedingen
Algemene lasten
Algemene lasten
Accountantslasten
Donaties

6. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten bank

Ondertekening bestuur voor akkoord

Apeldoorn, 3 september 2021

R.J.M. van der Linden (voorzitter)

R.G.P. Schildkamp (penningmeester)
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