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Stichting Think2Link  
Korte Poellaan 27  
2012 VS  Haarlem

Haarlem, 19 juli 2018

Kenmerk: 12041

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 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 2017 en de winst-en-
verliesrekening over 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 Think2Link. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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.



 
   

 

 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 2017
Staat van baten en lasten over 2017
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017



 
   

 

 1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 9.767 -

Liquide middelen  (2) 1.086 17.390

TOTAAL ACTIVA 10.853 17.390

Stichting Think2Link te HAARLEM
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 
   

 

 

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (3)

Algemene reserve 311 1.332

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende
passiva 10.542 16.058

TOTAAL PASSIVA 10.853 17.390
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 2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017

€ €

2016

€ €

Opbrengsten  (5) 24.142 57.333
Kosten

Ontwikkelingskosten  (6) 24.142 54.500
Overige bedrijfskosten  (7) 900 1.120

25.042 55.620

Bedrijfsresultaat -900 1.713

Financiële baten en lasten  (8) -121 -117

Resultaat -1.021 1.596
Belastingen - -

Resultaat -1.021 1.596

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.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar 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.

Opbrengsten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Stichting Think2Link te HAARLEM
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 4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige vorderingen

Nog te ontvangen donatie 9.767 -

2. Liquide middelen

Triodos Bank 1.086 17.390

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen

2017

€

2016

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.332 -264
Resultaatbestemming boekjaar -1.021 1.596

Stand per 31 december 311 1.332

4. Kortlopende schulden

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige schulden en overlopende passiva

Accountant 750 1.658
Bankrente en -kosten 25 25
Nog te betalen donaties 9.767 -
Vooruitontvangen donaties - 14.375

10.542 16.058

Stichting Think2Link te HAARLEM
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 5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

€

2016

€

5. Opbrengsten

Ontvangen donaties en giften 24.142 57.333

6. Ontwikkelingskosten

Ontwikkelkosten project Krachtbronnen 24.142 54.500

7. Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 900 1.120

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 224 212
Accountant 676 908

900 1.120

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten -121 -117

Stichting Think2Link te HAARLEM
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