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ACCOUNTANTSRAPPORT



‘De Algemene Voorwaarden NBA 2017’, depotdatum 26 juni 2017 en depotnummer 41/2017 zijn van toepassing.

ING Bank NL14INGB0671214160

Stichting Think2Link
Korte Poellaan 27
2012 VS  Haarlem

Haarlem, 4 juni 2021

Kenmerk: 12041

Geachte bestuur,

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

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Think2Link te HAARLEM is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-
verliesrekening 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 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 Think2Link.

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.



 
   

 

 2                ALGEMEEN

2.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

- S.W. van Drooge (voorzitter) . 
- J. Arnold (penningmeester/secretaris)
- I.S. Jens (algemeen bestuurslid)

Het bestuur heeft voor het dagelijks bestuur een volmacht afgegeven aan mevrouw A.W. Brokerhof.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V.

S. Moll 
Accountant Administratieconsulent              

Stichting Think2Link te HAARLEM
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020



 
   

 

 1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 151.079 75.033

TOTAAL ACTIVA 151.079 75.033

Stichting Think2Link te HAARLEM
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (2)

Algemene reserve 1.934 2.500

Kortlopende schulden  (3)

Overige schulden en overlopende
passiva 149.145 72.533

TOTAAL PASSIVA 151.079 75.033
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 2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020

€ €

2019

€ €

Opbrengsten  (4) 158.085 69.332

Kosten

Ontwikkel- en opschalingskosten  (5) 157.500 67.252
Overige bedrijfskosten  (6) 1.016 1.385

158.516 68.637

Bedrijfsresultaat -431 695

Financiële baten en lasten  (7) -135 -128

Resultaat -566 567
Belastingen - -

Resultaat -566 567

Stichting Think2Link te HAARLEM
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 3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft als doel het ondersteunen van projecten die respect, tolerantie en sociale cohesie
bevorderen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

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.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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.

Ontwikkel- en opschalingskosten

De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten omvatten de kosten die door derden in rekening zijn
gebracht in het kader van de uitbesteding of ondersteuning van de werkzaamheden. Deze kosten bestaan uit
de inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten.

Stichting Think2Link te HAARLEM
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 4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Liquide middelen

Triodos Bank 151.079 75.033

PASSIVA

2. Stichtingsvermogen

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 2.500 1.933
Resultaatbestemming boekjaar -566 567

Stand per 31 december 1.934 2.500

3. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige schulden en overlopende passiva

Accountant 750 750
Bankrente en -kosten 24 25
Nog te betalen kosten 20.000 28.657
Vooruitontvangen donaties 102.150 43.101
Doorgeschoven activiteiten i.v.m Covid-19 26.221 -

149.145 72.533

Stichting Think2Link te HAARLEM
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 5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

4. Opbrengsten

Ontvangen donaties en giften 158.085 69.332

5. Ontwikkel- en opschalingskosten

Ontwikkel- en opschalingskosten project Krachtbronnen 67.500 35.648
Ontwikkel- en opschalingskosten project Goedemorgen 46.750 7.077
Ontwikkel- en opschalingskosten project WHYmagazine 28.250 24.527
Ontwikkel- en opschalingskosten project digitaal materiaal OASE 15.000 -

157.500 67.252

6. Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 1.016 1.033
Verkoopkosten - 346
Algemene kosten - 6

1.016 1.385

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 363 363
Accountant 653 670

1.016 1.033

Verkoopkosten

Relatiegeschenken - 21
Werkoverleg - 325

- 346

Algemene kosten

Overige - 6

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten -135 -128

Stichting Think2Link te HAARLEM
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