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Aan het bestuur van  
Stichting Sophie 
Hogeweg 53a 
4328 PB  Burgh-Haamstede 
     
Betreft: Financieel verslag 2021 
       Onze ref: 0649500/2021 

Middelburg, 3 oktober 2022  
 
Geachte dames en heren,  
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 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 2021 en de 
winst-en-verliesrekening over 2021 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. 
 
 



Stichting Sophie, te Westenschouwen
 

 

 

 

 - 5 -  

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 2021  
Het positieve resultaat over 2021 bedraagt €34.382. 
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2021 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 2020  
Het positieve resultaat ad €8.055 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
 

  

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

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

2021: een jaar vol uitdagingen, groei en emoties. 
Ook wij werden door de coronapandemie geconfronteerd met de grote vraag: kunnen we onze 
doelstelling dit jaar waarmaken? Voor ons kwam de versoepeling net op tijd en heeft de 
kampeerwagen  met de mantelzorgunit tot onze vreugde het hele seizoen kunnen draaien: een aantal 
weken in de commerciële verhuur via het verhuurbedrijf Op Vakantie in Zeeland, maar het allermooiste 
resultaat is dat de rest van de weken door onze doelgroepen gebruikt zijn. Het leverde heel veel mooie 
verhalen op met soms emotionele reacties, die ons ook niet onberoerd lieten. 
Dankzij het keer op keer vertellen van ons verhaal en onze missie hebben we verschillende organisaties, 
bedrijven, sponsoren en donateurs enthousiast kunnen maken met als resultaat acht weken voor het 
Sophia kinderziekenhuis. Stichting Blije Gift en de Vakantiebank hebben invulling kunnen geven aan 
deze weken.                                                                                                              
Kansarme kinderen van Schouwen-Duiveland hebben dankzij de Kiwani’s gedurende vijf weken genoten 
van een zorgeloze kampeervakantie.                                                                                                      
De VKK (Vereniging Kinderen met Kanker) verbonden aan het prinses Maximaziekenhuis, heeft vijf 
weken lang kennis kunnen maken met deze mooie plek. Samen met de Stichting ‘Mag Ik Dan Bij Jou’ 
kijken we hoe we de samenwerking met deze stichting kunnen 
uitbreiden.                                                             
Afgelopen jaar hebben we contact gehad met de NPV (de Nederlandse Patiënten Vereniging), zij 
hebben uit eigen middelen leden van hun vereniging  gedurende vijf weken gebruik laten maken van de 
kampeerwagen. 
Onze hoofdsponsor, Fruitgaardvereniging De Proeftuin, stond ons weer ruimhartig financieel bij, 
evenals vele naamloze donateurs. De ‘goodiebag’ die iedereen ontvangt als welkom, werd mogelijk 
gemaakt door de plaatselijke middenstand, musea en parken. 
Omdat het belangrijk is voor de toekomst om donateurs te werven en de naamsbekendheid van de 
Stichting te vergroten is de actie ’Lichtjes voor Sophie’ in het leven geroepen. Op het terrein van 
Boerderij Molenberg is een enorme kerstboom opgetuigd, elke donatie was goed voor een lampje in de 
boom. Vanwege corona kon er dit jaar geen grootse onthulling van het sponsorbedrag plaatsvinden 
maar de actie heeft een prachtig boekje opgeleverd, wat we gedurende meerdere jaren kunnen 
gebruiken met een QR code zodat er eenvoudig en snel gedoneerd kan worden. Onze dank gaat uit 
naar onze webbeheerder Harm Hoogerdijk, de Proeftuin voor de sponsoring van het boekje en onze 
penningmeester Cora voor het financiële gedeelte. De burgemeester van Schouwen Duiveland heeft 
met het toezeggen van het ambassadeurschap van onze stichting en zijn voorwoord in het boekje, een 
extra impuls gegeven aan deze actie. 
Er zijn meerdere publicaties geweest in de regionale kranten over de stichting en over de lichtjesactie. 
Op de website is een filmpje geplaatst, gemaakt door Folly den Toom. Ook van de ontsteking van de 
lichtjes in de kerstboom bij Molenberg voor de lichtjesactie is een filmpje gemaakt door Henk Verhage 
en er zijn foto’s voor de krant gemaakt door Janne-Sophie van den Hamer en  
Bas van Ast.  
We kijken vol vertrouwen uit naar het komend jaar, in de wetenschap dat we steeds beter in staat zijn 
onze doelgroep te bereiken. We weten niet in welke mate corona roet in het eten zal gooien maar we 
laten er ons niet door ontmoedigen. Op naar een mooi 2022! 
  
Namens bestuur van Stichting Sophie,  
Marcel Willemse (voorzitter) 
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Per balansdatum werd 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 2021 

ACTIVA 

(Na resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overlopende activa 1.083   1.047   

    1.083   1.047 

Liquide middelen   61.727   27.031 
     

Totaal 
  

62.810 
  

28.078 
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PASSIVA 

(Na resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Reserves en fondsen 62.447   28.065    

  62.447   28.065 

Kortlopende schulden 
        

Overlopende passiva 363   13   

    363   13 

Totaal 
  

62.810 
  

28.078 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  2021 2020 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 41.597 13.673 
Overige bedrijfsopbrengsten 3.975 4.250 

Som der exploitatiebaten 45.572 17.923 

Besteed aan de doelstellingen 10.523 9.571 

Overige bedrijfskosten 
    

Beheerskosten 506 132 
      

Som der exploitatielasten 11.029 9.703 

Exploitatieresultaat 34.543 8.220 

Financiële baten en lasten 
    

Rentelasten en soortgelijke kosten -161 -165 

Resultaat 34.382 8.055 
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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. 
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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. 

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 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overlopende activa 
    

Vooruitbetaalde verzekeringen 1.083 1.047 
      

Totaal 1.083 1.047 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Banktegoeden 
    

Rabobank rekening-courant NL77 RABO 0191 9035 66 61.727 27.031 
      

Totaal 61.727 27.031 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Reserves en fondsen 
    

Bestemmingsreserve 62.447 28.065 
      

Totaal 62.447 28.065 

Reserves en fondsen - Bestemmingsreserve 

  2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 28.065 20.010 
Resultaatbestemming 34.382 8.055 

Stand 31 december 62.447 28.065 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overlopende passiva 
    

Nog te betalen bankkosten 13 13 
Nog te betalen accountantskosten 350 - 

Totaal 363 13 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2021 2020 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 
    

Schenkingen 41.597 13.673 
      

Overige bedrijfsopbrengsten 
    

Opbrengsten uit commerciële verhuur ter voorkoming leegstand 
Pipo-wagen 

3.975 4.250 

      

Som der exploitatiebaten 45.572 17.923 

Besteed aan de doelstellingen 
    

Woonwagen 1.500 132 
Bijgebouwen - 1.708 
Tuin 1.754 323 
Huur perceel 752 711 
Zakelijke lasten exploitatie perceel 3.686 3.279 
Telecommunicatiekosten 717 638 
Externe communicatie middels website en huisstijl 2.114 2.417 
Overige kosten verhuur - 363 

  10.523 9.571 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 35.049 8.352 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2021 2020 

  € € 

Beheerskosten 
    

Accountantskosten 700 - 
Sponsoring accountantskosten -350 - 
Kantoor- en beheerkosten 35 11 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 121 121 

Totaal 506 132 

Toelichting  

De kosten voor de werkzaamheden aan de jaarrekening van het huidige boekjaar zijn middels een 
sponsorbijdrage voor 50% voor rekening van Rijkse accountants & adviseurs genomen. 
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2021 2020 

  € € 

Rentelasten banken 
    

Bankkosten -161 -165 
      

Financiële baten en lasten (saldo) -161 -165 



Stichting Sophie, te Westenschouwen 
 
 

 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 20 -  

OVERIGE TOELICHTINGEN 

ONDERTEKENING 

Westenschouwen, 12 oktober 2022 

Naam Handtekening 
   
M.E. Hardon 
 
  

 

P.J. van den Hamer 

 
  

 

K.J. Nije 

 
  

 

O.M. van der Torren 
 
  

 

C.C. Beijer-de Koning 
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