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Stichting Zeven voor Leven

het bestuur

Hildebrandstraat 14

6573 GB BEEK-BERG EN DAL

Nijmegen, 30 juni 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Zeven voor Leven te Berg en Dal 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap 

verstrekte gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

 - 3 -



Stichting Zeven voor Leven

Beek-Berg en Dal

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

- B.T.F.A. Kurstjens-Montegnacco  (secretaris)

Blijkens de akte d.d. 05 juli 2018 werd de Stichting Zeven voor Leven per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72084022.

De doelstelling van Stichting Zeven voor Leven wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

1. het inzamelen van gelden voor vroegdiagnostiek van kanker en meer gerichte behandeling van kanker , 

alsook het bevorderen van initiatieven die kanker kunnen voorkomen en het verrichten van al wat hiermee 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de 

oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

4. De stichting tracht het doel te bereiken middels het organiseren van (sport)evenementen in de provincie 

Gelderland, in eerste instantie in de gemeente Berg en Dal, onder de noemer “Zeven voor Leven”.

- J.Y.Tiesnitsch  (voorzitter)

- D.G.J. Sluijsmans  (penningmeester)

- S.C. van Eck-van Rooijen

- S.W. Nooteboom

Het bestuur wordt gevormd door:

Bij het eerste boekjaar van de stichting is er sprake van een verlengd boekjaar. Als gevolg daarvan eindigt 

het eerste boekjaar op 31 december 2019.
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2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale verzekeringen [1] 1.414

1.414

Liquide middelen [2] 64.833

Totaal activazijde 66.247

31 december 2019
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Beek-Berg en Dal

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Overige reserves -6.109

-6.109

Kortlopende schulden

Overige schulden [3] 72.356

72.356

Totaal passivazijde 66.247

31 december 2019
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ €

Netto-omzet [4] 280.213

Afdrachten goede doelen [5] -174.776

105.437

Inkoopwaarde van de omzet [6] 58.211

Bruto bedrijfsresultaat 47.226

Overige personeelskosten [7] 15.647

Verkoopkosten [8] 5.165

Algemene kosten [9] 32.181

Som der kosten 52.993

Bedrijfsresultaat -5.767

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -342

Som der financiële baten en lasten -342

Resultaat -6.109

2019
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

De activiteiten van Stichting Zeven voor Leven, statutair gevestigd te Berg en Dal, bestaan voornamelijk uit:

het inzamelen van gelden voor vroegdiagnostiek van kanker en meer gerichte behandeling van kanker , 

alsook het bevorderen van initiatieven die kanker kunnen voorkomen en het verrichten van al wat hiermee 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hildebrandstraat 14 te Beek-Berg en Dal.

Stichting Zeven voor Leven, statutair gevestigd te Berg en Dal is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 72084022.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Stichting Zeven voor Leven zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in 

de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met 

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het 

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld 

in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen 

en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva 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 winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze 

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van 

korter dan 1 jaar.

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 worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 

over de omzet geheven belastingen.

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.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [1]

Omzetbelasting 1.414

Liquide middelen  [2]

Rekening courant bank 64.833
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019

€

Stand per 1 januari -

Uit voorstel resultaatbestemming -6.109

Stand per 31 december -6.109

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019

€

Overige schulden  [3]

Nog te betalen afdracht Stichting Kanker Zien 72.356
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019

€

Netto-omzet  [4]

Donaties 174.776

Sponsoring 66.950

Inschrijfgelden 30.569

Subsidies 5.000

Horeca 2.918

280.213

Afdrachten goede doelen  [5]

Afdracht Stichting Kanker Zien -174.776

Inkoopwaarde van de omzet  [6]

Kick off 2.031

Proloog 4.483

Vergunningen 39

Zeven voor Leven 1.069

Vrijwilligers 5.545

Deelnemers 7.784

Horeca 4.725

Evenemententerrein 14.530

Parcours 14.912

Veiligheid 3.093

58.211

Overige personeelskosten  [7]

Reiskostenvergoeding 1.372

Kostenvergoedingen bestuur 14.275

15.647

Verkoopkosten  [8]

Reclame- en advertentiekosten 4.789

Representatiekosten 376

5.165

Algemene kosten  [9]

Advieskosten 967

Ontwerp- en drukkosten 2.785

Kosten website 23.629

Verzekeringen 1.433

Overige algemene kosten 3.367

32.181
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019

€

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [10]

Bankkosten 342
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