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Aan het bestuur van  
Stichting Sophie 
Hogeweg 53a 
4328 PB  Burgh-Haamstede 
     
Betreft: Financieel verslag 2020 
       Onze ref: 0649500/2020 

Middelburg, 11 juni 2021  
 
Geachte dames en heren,  
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming samengesteld. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Sophie te Westenschouwen is door ons samengesteld op basis van de van 
u gekregen informatie. De 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Sophie 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 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. 
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ALGEMEEN 

Activiteiten  
De doelstelling van Stichting Sophie, statutair gevestigd te Westenschouwen is een kampeerwagen met 
toebehoren uit de nalatenschap van mevrouw Sophie Booy-barones van Randwijck in eigendom te 
verwerven, in goede staat te herstellen en onderhouden, teneinde deze door tussenkomst van 
instellingen van gezondheidszorg, herstellingsoorden en welzijnsinstellingen in Nederland als rustpunt 
aan patiënten casu quo cliënten ter beschikking te stellen. Hiertoe tracht de stichting inkomsten te 
verwerven en anderszins gelden ten behoeve van een verantwoorde exploitatie en goed onderhoud 
van de kampeerwagen en toebehoren. 
  
Oprichting stichting  
Bij notariële akte d.d. 4 augustus 2014 verleden voor notaris Mr R. Zonnevylle te Zierikzee is opgericht 
de Stichting Sophie. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening 
en risico van de Stichting Sophie. 
  
Publicatieplicht ANBI  
De stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). In 
het kader van transparantie en verantwoording in de filantropische sector zijn de huidige 
ANBI-voorwaarden per 1 januari 2014 uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van 
diverse gegevens op internet. Deze gegevens zijn te vinden op de internetsite www.stichtingsophie.nl.   
  
Bestemming van het positieve resultaat 2020  
Het positieve resultaat over 2020 bedraagt €8.055. 
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. 
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 
  
Verwerking van het positieve resultaat 2019  
Het positieve resultaat ad €9.282 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 

 
 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid 
 
Hoogachtend, 
Rijkse accountants & adviseurs 
 
Was getekend W.C. Allaart RA   
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BESTUURSVERSLAG 

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

Vol verwachting en vol goede moed begonnen we aan het jaar 2020. De kampeerwagen de Randwijck 
en de mantelzorgunit waren klaar voor de start. Het bestuur bestond uit mensen die zich allen met hart 
en ziel hadden ingezet voor dit project. Maar helaas had niemand enige ervaring in de zorgsector. 
  
Waar haalden we onze doelgroep vandaan. Hier en daar werden pogingen ondernomen maar het liep 
allemaal op niets uit. 
In 2019 was contact gelegd met “Op vakantie in Zeeland”, een commercieel verhuurbedrijf. Zij zagen 
commerciële verhuur goed zitten. Anton Verbraak was ons aan alle kanten ter wille. Maar commerciële 
verhuur was toch niet hetgeen we wilden en waarvoor we ons zoveel moeite hadden gegeven. Ook 
tegenover de geldgevers was dit een moeilijk verhaal. Maar een alternatief was er nog niet behalve dat 
de Kiwani’s wel een aantal weken zouden willen afnemen voor kansarme kinderen uit Zeeland. Heftige 
discussies volgden over wat nu precies onze missie was. 
  
Frans Willem van de Ven, de penningmeester en het enige bestuurslid dat geen connecties had met 
Schouwen en Duiveland had in december 2019 het penningmeesterschap overgedragen aan Cora 
Beijer. Voor haar was het bijna niet te begrijpen in wat voor bestuur ze terecht was gekomen. 
Ook waren er vragen over de website, die dankzij het enthousiasme van Harm Hoogerdijk nu in de lucht 
was. Maar moest de website gebruikt worden voor de boekingen en wie was er dan voor 
verantwoordelijk. 
Bij de oprichting van Stichting Sophie hadden we altijd twee doelen voor ogen. 
De kampeerwagen beschikbaar stellen aan mensen die er eens even uit moesten, bijvoorbeeld omdat 
ze burn-out waren of een kind hadden met kanker, of genezend waren van een ziekte. 
Maar daarnaast wilden we ook graag het historische karakter van het project bewaren. 
  
Daartoe besloten we tot het maken van een boekje over het leven van Sophie van Randwijck in relatie 
tot de kampeerwagen. 
Gelukkig kwamen we in contact met Heleen Keus die bereid was voor ons een boekje te maken. Bij het 
verzoek aan haar was het ons nog niet duidelijk wat wij voor ogen hadden, maar Heleen gelukkig wel. 
Daarnaast had ze een goede pen en had zij Sophie Booy goed gekend en ook een aantal keren 
gelogeerd in de kampeerwagen. Het bleek een gouden greep te zijn. 3 April was het boekje klaar om 
het eerste exemplaar aan de burgemeester te geven. 
Op 3 April zou het startschot  voor dit nieuwe seizoen geven worden door de vertrekkende 
burgemeester de heer Rabelink, en naar wij hoopten ook voor het eerste jaar dat de kampeerwagen en 
de mantelzorgunit gebruikt zouden worden door de doelgroep. 
En toen kwam corona. Zeeland ging op slot in een totale lockdown. 
  
Voor Stichting Sophie was deze totale lockdown een ramp en een zegen. Een zegen omdat we de 
doelgroep nog steeds niet bereikt hadden en 3 april eigenlijk te vroeg was om het startschot voor het 
nieuwe seizoen te geven en een ramp omdat de lopende kosten door liepen en onze reserves op deze 
manier snel afnamen. 
Uiteindelijk waren we allemaal zover dat we op 14 mei een Zoomvergadering zouden houden. Het was 
even wennen maar iedereen kon zeggen wat hem of haar op het hart lag en aan het eind van de 
vergadering was er een goede taak verdeling en voelde iedereen zich weer betrokken bij dit 
sympathieke project. Het liep bij de rondvraag toch wat anders. 
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Daags daarna besloten de voorzitter Marian van den Steenhoven  de secretaris Edzard Gelderman en 
de penningmeester Frans Willem van der Ven (deze  had al eerder aangegeven vanwege zijn drukke 
werk zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen), hun functies neer te leggen. 
Hierbij verlieten de drie initiatiefnemers het bestuur en was er ruimte voor een nieuwe wind, niet dan 
nadat ook Guusje Poot, reeds lang in het bestuur, haar bestuurslidmaatschap ter beschikking stelde. Dit 
alles kon alleen nadat Marcel Willemse, die eerder deel had uitgemaakt van het bestuur, bereid was het 
voorzitterschap op zich te nemen. 
  
Voordat  Marcel Willemse voorzitter werd waren reeds eerder Otteline van der Torren en Karen Nije 
toegetreden tot het bestuur; na het aantreden van Marcel Willemse kwam een nieuwe secretaris 
Pauline van den Hamer het bestuur versterken. 
Dit nieuwe bestuur ging vol goede moed verder waar het oude bestuur was gebleven. 
Na een eerste vergadering met beide besturen is er afscheid genomen van het oude bestuur . 
In de weken erna is men druk bezig geweest om de nieuwe koers uit te zetten en met resultaat. 
De kampeerwagen is het hele seizoen verder bezet geweest met gasten uit de doelgroepen. 
Zo waren er gasten van de Zonnebloem, patiëntenverenigingen, kansarme kinderen vanuit 
Schouwen-Duiveland, longpatiënten en kankerpatiënten te gast in de kampeerwagen. 
De organisaties die achter de patiënten/gasten zaten  waren allemaal bereid om een donatie te doen 
aan de stichting in ruil voor een aantal weken die ze weg konden geven aan hun doelgroep. 
Onze eis als stichting is dat alle gasten gratis kunnen verblijven in de kampeerwagen en dat is ook 
gelukt. 
Verder hebben de gasten ook allemaal een “goodiebag” gekregen  waarin vouchers voor: gratis bezoek 
aan de Neeltje Jans, toegang voor  het bowlen, mini-golfen en echt golfen; er stonden fietsen voor ze 
klaar en ze  mochten gaan lunchen en naar de welness. 
Ook waren er twee parkeerkaarten waarmee de gasten gratis met hun auto op het grote parkeerterrein 
konden parkeren. 
Financieel ging het ons gelukkig ook voor de wind en hebben we de begroting rond gekregen 
Met dank aan de vele donateurs en sponsoren. 
De contacten met Op Vakantie in Zeeland zijn prima, zij hebben een aantal weken nog commercieel 
verhuurd om voor ons extra inkomsten te genereren . 
Ook die weken waren allemaal volgeboekt. 
Wij hopen in de toekomst geen commerciële weken meer te hoeven verhuren om alle weken 
beschikbaar te hebben voor de doelgroepen. 
  
Op naar een positief 2021 
  
Namens bestuur van Stichting Sophie,  
Marian van den Steenhoven (oud voorzitter) 
Marcel Willemse (nieuwe voorzitter) 
  

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:  
-          M. Willemse (voorzitter) 
-           P.J. van den Hamer (secretaris) 
-           C.C. Beijer - de Koning (penningmeester);  
-          K.J. Nije (algemeen bestuurslid) 
-          O.M. van der Torren – barones van Verschuer (algemeen bestuurslid) 
,  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

(Na resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overlopende activa 1.047   1.050   

    1.047   1.050 

Liquide middelen   27.031   19.436 
     

Totaal 
  

28.078 
  

20.486 
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PASSIVA 

(Na resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Reserves en fondsen 28.065   20.010    

  28.065   20.010 

Kortlopende schulden 
        

Overlopende passiva 13   476   

    13   476 

Totaal 
  

28.078 
  

20.486 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  2020 2019 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 13.673 26.026 
Overige bedrijfsopbrengsten 4.250 - 

Som der exploitatiebaten 17.923 26.026 

Besteed aan de doelstellingen 9.571 16.145 

Overige bedrijfskosten 
    

Beheerskosten 132 444 
      

Som der exploitatielasten 9.703 16.589 

Exploitatieresultaat 8.220 9.437 

Financiële baten en lasten 
    

Rentelasten en soortgelijke kosten -165 -155 

Resultaat 8.055 9.282 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting Sophie 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Westenschouwen 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 61200670 

Belangrijkste activiteiten 

De doelstelling van Stichting Sophie, statutair gevestigd te Westenschouwen is een kampeerwagen met 
toebehoren uit de nalatenschap van mevrouw Sophie Booy-barones van Randwijck in eigendom te 
verwerven, in goede staat te herstellen en onderhouden, teneinde deze door tussenkomst van 
instellingen van gezondheidszorg, herstellingsoorden en welzijnsinstellingen in Nederland als rustpunt 
aan patiënten casu quo cliënten ter beschikking te stellen. Hiertoe tracht de stichting inkomsten te 
verwerven en anderszins gelden ten behoeve van een verantwoorde exploitatie en goed onderhoud 
van de kampeerwagen en toebehoren. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Westenschouwen . 
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 
die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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 WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

De baten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat deze zijn 
gerealiseerd. 
  
Bestedingen doelstellingen (lasten)  
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat een verplichting 
is aangegaan 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. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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Rentelasten en soortgelijke kosten 

De rente- baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten 
en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen respectievelijk bankkosten. 
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TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overlopende activa 
    

Vooruitbetaalde verzekeringen 1.047 1.050 
      

Totaal 1.047 1.050 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden 
    

Rabobank rekening-courant NL77 RABO 0191 9035 66 27.031 19.436 
      

Totaal 27.031 19.436 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Reserves en fondsen 
    

Bestemmingsreserve 28.065 20.010 
      

Totaal 28.065 20.010 

Reserves en fondsen - Bestemmingsreserve 

  2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 20.010 10.728 
Resultaatbestemming 8.055 9.282 

Stand 31 december 28.065 20.010 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overlopende passiva 
    

Nog te betalen bankkosten 13 13 
Nog te betalen accountantskosten - 151 
Nog te betalen exploitatiekosten - 312 

Totaal 13 476 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2020 2019 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 
    

Schenkingen 13.673 26.026 
      

Overige bedrijfsopbrengsten 
    

Opbrengsten uit commerciële verhuur ter voorkoming leegstand 
Pipo-wagen 

4.250 - 

      

Som der exploitatiebaten 17.923 26.026 

Besteed aan de doelstellingen 
    

Woonwagen 132 4.374 
Bijgebouwen 1.708 1.136 
Tuin 323 4.054 
Huur perceel 711 711 
Zakelijke lasten exploitatie perceel 3.279 1.497 
Exploitatiekosten doelstelling 638 449 
Onkostenvergoedingen vrijwilligers - 778 
Bedankjes - 40 
Externe communicatie middels website en huisstijl 2.417 3.106 
Overige kosten verhuur 363 - 

  9.571 16.145 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 8.352 9.881 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2020 2019 

  € € 

Beheerskosten 
    

Algemene lasten - 203 
Vergaderkosten bestuur - 241 
Kantoor- en beheerkosten 11 - 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 121 - 

Totaal 132 444 
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Toelichting  

De kosten voor de werkzaamheden aan de jaarrekening van het huidige boekjaar zijn middels een 
sponsorbijdrage volledig voor rekening van Rijkse accountants & adviseurs genomen. 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten banken 
    

Bankkosten -165 -155 
      

Financiële baten en lasten (saldo) -165 -155 
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OVERIGE TOELICHTINGEN 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

In de eerste helft van 2021 is ten behoeve van de activiteiten van de stichting een donatie van € 20.000 
ontvangen van de Proeftuin. 

ONDERTEKENING 

Westenschouwen, 11 juni 2021 

Naam Handtekening 
   
M. Willemse 

 

P.J. van den Hamer 
 

K.J. Nije 
 

O.M. van der Torren 
 

C.C. Beijer-de Koning 
 

 

  
 


