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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting TrashUre Hunt
Keizerstraat 87
2584 BC Den Haag
Den Haag, 28 mei 2018

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar eindigend op 31 december 2017 met betrekking tot uw
stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening per 31 december 2017 van uw stichting, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 5.341 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat
van € 4.225, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting TrashUre Hunt te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over de periode 28 september 2016 tot en met 31 december 2017 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 TrashUre
Hunt.
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.
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ALGEMEEN

3.1

Oprichting stichting

De stichting is opgericht op 28 september 2016. Het eerste boekjaar heeft betrekking op de periode van
28 september 2016 tot en met 31 december 2017. De activiteiten zijn aangevangen in 2017.
4

FISCALE POSITIE

4.1

Belastingplicht

Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft en niet in concurrentie treedt is, er geen sprake van
vennootschapsbelastingplicht.
Vanaf 28 september 2016 wordt de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI
ontvangt voor het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds gaarne bereid.
Den Haag, 28 mei 2018
Nuijten Accountants

M.J.C. Nuijten
Accountant-Administratieconsulent
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Algemeen
Stichting TrashUre Hunt, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te 2584 BC Den Haag,
Keizerstraat 87 is per 28 september 2016 opgericht. De stichting wordt per datum oprichting door de
belastingdienst als ANBI aangemerkt.
Het bestuur bestaat uit:
M.J. Vos

- Voorzitter

N.J. Remmerswaal

- Secretaris

D. Metkemeijer

- Penningmeester

R. Groenheijde

- Directie

Missie, visie en beleid
Doelstelling
Stichting TrashUre Hunt stelt zichzelf conform artikel 3 van de statuten ten doel:
De stichting heeft ten doel een positieve gedragsverandering teweeg te brengen door middel van
sport, spel, muziek en kunst en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.
Activiteiten en gerealiseerde prestaties
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen,
festivals, workshops en lezingen waarbij synergie ontstaat tussen duurzaamheid, kunst,
saamhorigheid en samenwerking en waar plezier, passie en ontspanning hand in hand gaan. De
stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De belangrijkste activiteiten voor 2016/2017 waren het geven van diverse workshops aan kinderen
en volwassenen. Daarnaast is de stichting vooral bezig geweest met de het schrijven van het nieuwe
projectplan 2018 en het vinden van de diverse financiële kanalen.
Bedrijfsvoering
De stichting werkt alleen met vrijwilligers of ingehuurd personeel. Zodra er een opdracht word
aangenomen word deze uitgezet naar een beschikbare vrijwilliger of zzper. (uurtje factuurtje)
De meeste activiteiten worden uitgevoerd in of rond het tijdelijke atelier aan de Zeezwaluwstraat
152
Toekomstige informatie
Eind 2017 is een nieuw projectplan met daarin alle 2018 activiteiten opgesteld. Tevens is er een
financiële jaarbegroting opgesteld. Het streven voor 2018 is om zo veel mogelijk nieuwe maar ook
terugkerende subsidienten, bedrijven, donateurs en vrijwilligers aan de stichting te binden.

Daar waar de stichting in 2017 slechts een minimale hoeveelheid activiteiten heeft weten te
organiseren is het streven voor 2018, om met zo veel mogelijk ondersteuning en inzet de maximale
hoeveelheid activiteiten, events, workshops, feestjes en educatie trajecten weg te zetten.
Verder wordt er in de eerste helft van 2018 onderzocht wat de beste constructie kan zijn voor het
betrekken van vast personeel. Hierbij moet gedacht worden aan bv betaling via payroll, loondienst,
ZZP regeling of tijdelijke aanstelling.

BEGROTING 2018
Vaste personeelskosten
algemeen directeur (12 x €2.100)

€

25.200

Projecten en Communicatie manager (12 x €2.100

€

25.200

Projectmanager Kunst

€

18.000

Communicatie/marketing

€

18.000

Vormgeving/ontwerp (gebaseerd op 12 mnd)

€

8.950

Facilitair/Werkplaats medewerker

€

7.550

stagiaires MBO / HBO (administratie, algemene werkzaamheden, receptie)

€

4.800

Vrijwilligers

€

10.000

research & development

€

3.000

uitgaven promotie en marketing (t-shirts, advertenties, drukwerk, representatie)

€

11.000

materiaal tbv projecten

€

8.000

docenten en extern ingehuurd personeel

€

7.800

ontwikkeling educatie trajecten

€

12.000

huur kantoor en werkruimte (energie, telefoon, etc zeezwaluwatraat x 12)

€

5.250

huur museum expositieruimte (stelpost: 1000,- huur p/m ex 237,50 p/m nusbedrijven)

€

14.850

boekhouding (12 x €150)

€

1.800

kantoorkosten (papier, telefoon, materiaal, etc 12 x €800)

€

9.600

TOTAAL

€

191.000

Projectkosten

Algemene kosten

Baten
Gemeente Den Haag (basissubsidie)

€

50.000

Stadsdeel Scheveningen (Zwarte Pad)

€

10.000

Gemeente Den Haag (Opruimestafette)

€

24.000

Opbrengst uit externe opdrachten (ondernemerschap gedeelte)

€

15.000

Donaties

€

15.000

Vrijwilligers uren

€

10.000

sponsoring nieuw museum / expositiruimte onder voorbehoud

€

12.000

Fonds1818 (projectsubsidie)

€

20.000

Prijsvraag Onbeperkt Den haag

€

7.500

cultuurschakel eindpresentatie 2018 en participatie subsidie (max 1500,-)

€

11.500

Sealive Trustfund

€

8.000

overige fondsen

€

8.000

totaal.

€

191.000
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2017
Staat van Baten en Lasten over 28 september 2016 t/m 31 december 2017
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 28 september 2016 t/m 31 december
2017
Overige toelichtingen
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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(na winstbestemming)
Openingsbalans

31 december 2017
€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

5.341

-

5.341

-

4.225

-

Overige schulden en overlopende passiva

1.116

-

TOTAAL PASSIVA

5.341

-

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Reserves en fondsen

(2)

Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden

Samenstellingsverklaring afgegeven

(3)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 28 SEPTEMBER 2016 T/M 31 DECEMBER 2017

Realisatie 28
september
2016 t/m 31
december
2017
€
Baten

(4)
(5)

Baten uit fondsverwerving
Subsidiebaten
Som der baten

5.586
5.000
10.586

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
TrashUre Hunt events

(6)

1.092

(7)
(8)

1.513
72

Wervingskosten
Lasten verkrijging subsidies
Financiële lasten

1.585
Kosten van beheer en administratie
(9)
(10)
(11)

Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene beheerslasten

2.176
508
1.000
3.684

Som der lasten

6.361

Saldo

4.225

Samenstellingsverklaring afgegeven

8

NUIJTEN ACCOUNTANTS

STICHTING TRASHURE HUNT, DEN HAAG
8

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
Voor de activiteiten en doelstellingen wordt verwezen naar het Bestuursverslag.
Vestigingsadres
Stichting TrashUre Hunt (geregistreerd onder KvK-nummer 67444717) is feitelijk gevestigd aan de
Keizerstraat 87 te Den Haag.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor kleine
organisaties-zonder-winststreven.
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.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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 geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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STICHTING TRASHURE HUNT, DEN HAAG
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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31-12-2017
€

1.

Liquide middelen

Triodus Bank NV

5.341

De tegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting.
2.

Reserves en fondsen

Vrij besteedbaar vermogen

4.225
28-9-2016 /
31-12-2017
€

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 28 september 2016
Resultaatbestemming boekjaar

4.225

Stand per 31 december 2017

4.225

3.

Kortlopende schulden
31-12-2017
€

Overige schulden en overlopende passiva
Administratie- en accountantskosten
Overige kosten

1.000
116
1.116

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie 28
september
2016 t/m 31
december
2017
€

4.

Baten uit fondsverwerving

Donaties en giften
5.

5.586

Subsidiebaten

Nederlandse overheidssubsidie

5.000

Besteed aan de doelstellingen
6.

TrashUre Hunt events

Catering TrashUre Hunt events

1.092

Wervingskosten
7.

Lasten verkrijging subsidies

Kosten verkrijging subsidies
8.

1.513

Financiële lasten

Bankrente en kosten

-72

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016/2017 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
9.

Huisvestingslasten

Gas, water en electra
Overige huisvestingslasten

361
1.815
2.176

In 2017 heeft de stichting huurruimte in bruikleen gehad van de verhuurder.

10.

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden
11.

508

Algemene beheerslasten

Administratie- en accountantslasten

1.000

De notariskosten inzake de oprichting zijn door het notariskantoor geschonken aan de stichting.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2016/2017
Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over het boekjaar 2016/2017 ad € 4.225 toe te voegen
aan het vrij besteedbaar vermogen.
Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 28 mei 2018

M.J. Vos

N.T. Remmerswaal

D. Metkemeijer

Samenstellingsverklaring afgegeven
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