
Het bestuur van
Stichting Schuilplaatsverleners
Amersfoort

Capelle a/d IJssel, 12 oktober 2021

Geacht Bestuur,

Het is ons een genoegen u bijgaand een verslag te doen toekomen van de door ons verrichte werkzaamheden.
In dit verslag is opgenomen de jaarrekening 2019 van uw stichting alsmede nadere informatie omtrent
de balans en de winst- en verliesrekening.

I OPDRACHT EN VERANTWOORDING

Uw doorlopende opdracht omvat het verwerken van de financiële administratie en  het samenstellen 
en uitbrengen van de jaarrekening.

Ingevolge Uw opdracht hebben wij aan de hand van de door U verstrekte gegevens en bescheiden de
in dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2019 van uw stichting samengesteld.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële
gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde
jaarrekening berust bij de ondernemersleiding.
Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening,
die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaglegging en de wettelijke bepalingen inzake
de jaarrekening.

II VERGELIJKENDE CIJFERS

Ter vergelijking hebben wij opgenomen de cijfers van de onderneming, zoals die eind respectievelijk
gedurende het vorige boekjaar tot stand zijn gekomen.

Teneinde de vergelijkbaarheid van de cijfers te handhaven, hebben wij de cijfers van het voorgaande
boekjaar waar nodig gehergroepeerd.

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot nadere toelichting bereid.

BMA administratie/adviesbureau B.V.
M.A. van den Broek
(lid N.O.A.B.)
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Bijlage 1 behorende bij
rapportnr.D49/029/2020

                                                  Stichting Schuilplaastverleners, Amersfoort
                                                         BALANS PER 31 DECEMBER 2019
                                                               Na verwerking van het resultaat

Activa
      31 december 2019      31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA € €

ABN bank 4.374         4.322         
ABN bank  spaar 2.018         2.018         

6.392         6.340         

6.392         6.340         

Passiva

EIGEN VERMOGEN (inclusief resultaat) 6.270         6.340         

KORTLOPENDE SCHULDEN

Te betalen administratiekosten 122            -                 

122            -                 

6.392         6.340         

Het monument is geplaatst op het terrein bij Kamp Amersfoort.
De onthulling vond plaats op 27 maart 2015.
Het monument is in 2015 door Stichting Schuilplaatsverleners 
overgedragen aan Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Vanaf begin 2016 werkt de Stichting Schuilplaatsverleners aan de realisatie
van het Onderduikerspad. 
Onder meer met de ontwikkeling van een App, een herziene website en
lesmateriaal voor scholen.
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Bijlage 2 behorende bij
rapportnr.D49/029/2020

                                                  Stichting Schuilplaastverleners, Amersfoort
                                                      WINST- EN VERLIESREKENING 2019

2019 2018

€  €  

Opbrengst Donaties 2.268       -               

KOSTEN

Website hosting 212          30            
Onwikkeling App 1.815       -               
Administratiekosten 122          
Diversen 80            67            

2.229-       97-            

W 39             V 97-             

Bankkosten V 109-           V 108-           

RESULTAAT V 70-             V 205-           

Voor akkoord Bestuurders:

3


