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Zoetermeer, 5 juni 2021
Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Urgente Noden Zoetermeer te Zoetermeer is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en
de staat van baten en 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 door de entiteit gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling,
zoals opgenomen in de toelichting 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 Urgente Noden Zoetermeer.
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.
Zoetermeer, 5 juni 2021
K+M Adviserende Accountants B.V.

Elektronisch ondertekend
C.T. van den Berg
Accountant-Administratieconsulent

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder
nummer 39/2017 (Variant 1). Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.
Inschrijving K.v.K. 's-Gravenhage onder nummer 27331795
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Balans per 31 december 2020
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

11.594

14.906

Materiële vaste activa

2

846

1.318

Voorraden

3

16.640

12.050

Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

4
5

Vlottende activa

Liquide middelen

33.935
10.100

6

Totaal activa

41.006
9.420
44.035

50.426

179.063

136.163

252.178

214.863

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve noodhulp
Bestemmingsfonds noodhulp

7
32.884
17.167

Langlopende schulden

8

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

9

Totaal passiva

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.

12.312
50.051

12.312

4.000

5.600

198.127

196.951

252.178

214.863
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Staat van baten en lasten over 2020

€
Ontvangen donaties voor
10
giftenbudget en supermarktbonnen
Verstrekte giften en supermarktbonnen 11

57.185
-48.260

37.739

8.925

16.924

18.560

12

Brutomarge
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2019
€

€

113.017
-75.278

Brutomarge
Overige opbrengsten

2020
€

54.663
13
14
15
16
17
18

1.712
472
5.836
18
2.773
5.736

27.485
871
752
4.787
162
3.991
7.577

Totaal van som der kosten

16.547

18.140

Totaal van bedrijfsresultaat

38.116

9.345

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 19
Rentelasten en soortgelijke kosten
20
Financiële baten en lasten
Totaal van resultaat

-377

23
-443
-377

-420

37.739

8.925

De bestemming van het resultaat is als volgt:
Toevoeging aan de bestemmingsreserve noodhulp
Toevoeging aan het bestemmingsfonds noodhulp

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.

€ 20.572
€ 17.167

€
€

8.925
0
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de onderneming
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Urgente Noden Zoetermeer is feitelijk gevestigd op Croesinckplein 24, 2722 EA te Zoetermeer
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60701641.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de onderneming
De activiteiten van Stichting Urgente Noden Zoetermeer bestaan voornamelijk uit: Het voorzien in
materiële noden van personen verblijvend in de Gemeente Zoetermeer, met name daar waar niet of niet
tijdig wordt voorzien door wettelijke regelingen en het verstrekken van renteloze leningen aan personen
verblijvend in de Gemeente Zoetermeer, ter voorkoming van problematische schulden, in het kader van
het Sociaal Leenfonds welke mogelijk gemaakt is door de Gemeente Zoetermeer.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder
winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde
van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Materiële vaste activa
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.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
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

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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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.
Eigen vermogen
De bestemmingsreserve en het bestemmingsfonds zijn niet vrij besteedbaar en bestemd voor
toekomstige hulpaanvragen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
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.
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.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar
is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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Toelichting op de balans
31-12-2020
€

31-12-2019
€

11.594

14.906

1 Immateriële vaste activa
Overige immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa
De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:
Overige immateriële
vaste activa
€
Boekwaarde per 1 januari 2020
Afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2020

14.906
-3.312
11.594

Betreft de aanschaf van het nieuwe administratiesysteem, welke in gebruik genomen is per 1 juli 2019.

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

846

1.318

2 Materiële vaste activa
Inventaris
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven
Inventaris
€
Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

4.883
-3.565

Boekwaarde per 1 januari 2020

1.318

Mutaties
Afschrijvingen

-472

Saldo mutaties

-472

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2020

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.

4.883
-4.037
846
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

16.640

12.050

3 Voorraden
Voorraad supermarktbonnen

In 2020 is door de Gemeente Zoetermeer aan de Stichting Urgente Noden Zoetermeer een subsidie
verstrekt van € 32.500 voor de aankoop van supermarktbonnen.
Verder is er een bedrag van € 3.920 ontvangen van de Gemeente Zoetermeer voor verstrekte
supermarktbonnen aan ZZP-ers die in aanmerking kwamen voor de TOZO regeling. Hiervoor zijn nog
geen nieuwe supermarktbonnen aangekocht.
Voorts werd in 2020 voor € 24.505 aan supermarktbonnen verstrekt aan andere doelgroepen.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

33.935

41.006

4 Overige vorderingen
Leningen Sociaal Leenfonds

Vanaf 2016 heeft de Stichting Urgente Noden Zoetermeer renteloze leningen verstrekt in het kader van
het Sociaal Leenfonds welke de Gemeente Zoetermeer mogelijk heeft gemaakt. In 2019 heeft Fonds
1818 een aanvullende donatie verstrekt voor het Sociaal Leenfonds.
Er is geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen per 31 december 2020. Het risico voor
oninbaarheid komt niet ten laste van Stichting Urgente Noden Zoetermeer, maar komt ten laste van het
gevormde fonds.
Het verloop van de verstrekte leningen Sociaal Leenfonds is als volgt:
______________________________Verstrekt____Afgelost___Afgeboekt ____Saldo
Verstrekte leningen in 2016
Verstrekte leningen in 2017
Verstrekte leningen in 2018
Verstrekte leningen in 2019
Verstrekte leningen in 2020

€ 14.861
€ 34.816
€ 26.531
€ 27.527
€ 17.964

€ 13.819 € 1.042
€ 32.577 €
53
€ 18.644 € 2.367
€ 16.102 €
71
€ 3.089 €
0

€
0
€ 2.186
€ 5.520
€ 11.354
€ 14.875

Totaal per 31 december 2020

€ 121.699

€ 84.231 €

€ 33.935

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

5.000
5.000
100

2.760
100

-

3.000
1.500
1.060

-

1.000

10.100

9.420

74.322
66.039
24.871
13.831

19.398
26.039
48.895
41.831

179.063

136.163

5 Overlopende activa
Saldo nog te ontvangen donatie Fonds 1818
Nog te ontvangen donatie Fonds DBL
Borg sleutels kantoorruimte
Nog te ontvangen donatie inzake aankoop administratiesysteem van
Stichting Gravin van Byland
Nog te ontvangen donatie St. Armoedefonds
Nog te ontvangen vd Boor Stichting
Nog te ontvangen donatie inzake aankoop administratiesysteem van
Fonds 1818

6 Liquide middelen
ING Zakelijke Rekening nr. 6478725
ING Zakelijke Spaarrekening nr. 7146399 Sociaal Leenfonds
ING Zakelijke Rekening nr. 7146399 Sociaal Leenfonds
ING Zakelijke Spaarrekening nr. 6478725

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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7 Eigen vermogen

Eigen vermogen per
1 januari 2020
Saldo baten en lasten
Eigen vermogen per
31 december 2020

Bestemmingsreserve
noodhulp
€

Bestemmingsfonds
noodhulp
€

Totaal

12.312
20.572

17.167

12.312
37.739

32.884

17.167

50.051

€

Het bestuur heeft besloten het saldo van de baten en lasten -/- de toevoeging aan het
bestemmingsfonds toe te voegen aan de bestemmingsreserve en deze reserve te gebruiken voor
toekomstige hulpaanvragen.
Het bestemmingsfonds noodhulp betreft de ontvangen coronasteun van € 12.320 en het restant van de
ontvangen donatie voor de Pilot Belfonds € 4.847, waarvoor de donateurs de giften bestemd heeft voor
noodhulp aan bepaalde doelgroepen.

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

4.000

5.600

4.000

5.600

2020
€

2019
€

Hoofdsom
Cumulatieve overboeking naar de baten

8.000
-800

-

Saldo per 1 januari

7.200

-

Verhoging
Overboeking naar de baten

-1.600

8.000
-800

Saldo mutaties

-1.600

7.200

8.000
-2.400
-1.600

8.000
-800
-1.600

4.000

5.600

8 Langlopende schulden
Overige schulden

Overige schulden
Ontvangen donaties voor aanschaf administratiesysteem

Ontvangen donaties voor aanschaf administratiesysteem
Stand per 1 januari

Mutaties

Stand per 31 december
Hoofdsom
Cumulatieve overboeking naar de baten
Kortlopend deel
Saldo per 31 december

In verband met de aanschaf van het nieuwe administratiesysteem zijn donaties toegekend door Fonds
1818 € 5.000 en de Gravin van Bylandt stichting € 3.000.
Deze donaties worden tijdsevenredig verdeeld over de verwachte gebruiksduur van het
administratiesysteem. Jaarlijks wordt een deel van de donaties overgeboekt naar de baten.

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

126.467
20.560
20.000
13.954
7.031
5.000
2.750
1.600
765

127.343
12.050
11.572
23.954
3.250
1.600
-

-

17.182

198.127

196.951

9 Overige schulden en overlopende passiva
Budget voor leningen Sociaal Leenfonds
Resterend budget Gemeeente Zoetermeer voor supermarktbonnen
Ontvangen van Fonds 1818 voor noodhulp in 2021
Nog over te maken noodhulp aan particulieren
Budget voor exploitatiekosten en hulpaanvragen
Ontvangen van De Drevon voor Noodhulp in 2021
Accountant (stelpost)
Kortlopende deel ontvangen donaties administratiesysteem
Nog te betalen aan hospice
Nog te betalen kosten voor aanschaf en gebruik nieuwe
administratiesysteem

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt
€ 5.046 inclusief servicekosten en telefoon. Het huurcontract heeft een looptijd van 6 maanden tot 14
januari 2021 en wordt telkenmale met een periode van 6 maanden verlengd.
Gebeurtenissen na Balansdatum
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

25.000
24.505

18.760
13.500

19.758
12.320
10.000
5.000
4.000

5.000
4.000

3.920
3.000
2.500
2.500
514
-

3.000
2.500
2.500
425
1.500
5.000
1.000

113.017

57.185

75.278

48.260

25.000
24.505
10.000

18.760
13.500
5.000

4.000
3.920

4.000
-

3.000

3.000

2.500

2.500

2.200
153

-

-

1.500

75.278

48.260

16.924

18.560

10 Ontvangen donaties voor giftenbudget en supermarktbonnen
Ontvangen donatie Fonds 1818
Gebruikte budget Gemeente Zoetermeer voor supermarktbonnen
Ontvangen liquidatiesaldo van een Stichting met zelfde doelstelling als
SUN Zoetermeer
Ontvangen donatie voor coronasteun in 2020 en 2021
Ontvangen donatie Fonds DBL
Ontvangen donatie pilot belkosten
Ontvangen donatie Stichting Nalatenschap De Drevon
Ontvangen bijdrage Gemeente Zoetermeer voor supermarktbonnen voor
ZZP-ers
Ontvangen donatie Stichting Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh
Ontvangen donatie M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Ontvangen donatie Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers
Ontvangen gift Diaconie
Ontvangen donatie Stichting Armoedefonds
Ontvangen donatie particulieren
Ontvangen donatie Pelgrimshoeve

11 Verstrekte giften en supermarktbonnen
Verstrekte giften en supermarktbonnen
Verstrekte giften en supermarktbonnen
Verstrekte noodhulp aan particulieren van donatie Fonds 1818
Verstrekte supermarktbonnen
Verstrekte noodhulp aan particulieren van donatie Fonds DBL
Verstrekte noodhulp aan particulieren van donatie Stichting Nalatenschap
De Drevon
Verstrekte supermarktbonnen aan ZZP-ers
Verstrekte noodhulp aan particulieren van donatie Stichting Dirk Jan &
Kitty Reek-Versteegh
Verstrekte noodhulp aan particulieren van donatie M.A.O.C. Gravin van
Bylandt Stichting
Verstrekte noodhulp aan particulieren van donatie Stichting Fonds van
NRC Handelsbladlezers
Besteding pilot belkosten
Verstrekte noodhulp aan particulieren van donatie Stichting
Armoedefonds

12 Overige opbrengsten
Besteding budget voor exploitatiekosten Gemeente Zoetermeer

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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2020
€

2019
€

3.312

1.671

-1.600

-800

1.712

871

472

752

5.836

4.787

18

162

2.685
88

3.823
168

2.773

3.991

3.009
1.561
438
400
114
214

5.272
944
244
400
39
678

5.736

7.577

13 Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa
Toegerekende deel ontvangen donatie voor aanschaf
administratiesysteem

14 Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
15 Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte, servicekosten en telefoon
16 Verkoopkosten
Reis- en verblijfskosten
17 Kantoorkosten
Automatisering
Kantoorbenodigdheden

18 Algemene kosten
Accountant
Administratiekosten
Verzekeringen
Abonnementen en contributies
Overige adviseurs
Overige algemene kosten

Voor deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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2020
€

2019
€

-

23

377

443

19 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen depositorente
20 Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankkosten

Zoetermeer, 5 juni 2021
Stichting Urgente Noden Zoetermeer

B.W.M. Wigman
Voorzitter
Origineel is getekend

R.J. Schreuder
Penningmeester
Origineel is getekend

A. Glissenaar
Bestuurslid
Origineel is getekend

M.F.T. Kleijn
Bestuurslid
Origineel is getekend
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A. Kroeders - Donker
Secretaris
Origineel is getekend

