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Aan het bestuur van
Stichting Business Club MAF
De Zanden 57
7395PA Teuge

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 68.366 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 56.760,
samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.

Algemeen

Doelstelling

1. De Stichting Businessclub MAF heeft ten doel;
a. een steunstichting van de Stichting MissionAviation Fellowship Nederland te zijn;
b. het verwerven van fondsen voor projecten uitsluitend ten behoeve van voornoemde stichting.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten;
b. het werven van donateurs;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 15 maart 2012 en is statutair gevestigd te Teuge.

Bestuur

De Bestuursleden per balansdatum zijn:
- J.M. de Groot, voorzitter;

- J. Schuurman, penningmeester;

- A. Kastelein-Hofland, secretaris;
- C.W. Tukker, algemeen bestuurslid;
-W.K. Heijl, algemeen bestuurslid;
- G. Reurink, algemeen bestuurslid;
- C. van den Berg, algemeen bestuurslid;
- B. Verhoeve, algemeen bestuurslid.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54910579.
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Bestemming van de winst 2018

De winst over 2018 bedraagt € 56.760 tegenover een verlies over 2017 van € 1.300.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige reserves.

Verwerking van het verlies 2017

Het verlies ad € 1.300 is in mindering gebracht op de overige reserves.

- 3 -



r

Stichting Business Club MAF, Teuge

Resultaat

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 56.760 tegenover negatief € 1.300 over 2017. De resultaten overhelde
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Baten

Baten
Bijdragen

Som van de geworven baten

B ruto -omzetres u Itaat

Lasten

Realisatie
2018

€

489.977
-377.517

112.460

112.460

Kosten van beheer en administratie 55.495

Financiële baten en lasten

Saldo

205

56.760

Begroting
2018

€

320.000
-264.500

55.500

55.500

55.300

200

Realisatie
2017

€

387.006
-334.750

52.256

52.256

53.400

156

-1.300

Verschil 2018

€

102.971
-42.767

60.204

60.204

2.095

49

58.060

Verschil
realisatie-
begroting

2018

€

169.977
-113.017

56.960

56.960

195

5

56.760

Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden geanalyseerd:

2018

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Toename bruto-omzetresultaat

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Toename overige bedrijfskosten
Afname financiële baten en lasten

Toename resultaat

2.095
49

60.204

2.144

58.060
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Financiële positie

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht.
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2018 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018 31-12-2017

64.160 7.400

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar
met €56.760 gestegen, te weten van € 7.400 in 2017 naar €64.160 in 2018.

23.887
44.479

68.366

4.206

64.160

110
52.320

52.430

45.030

7.400
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Stichting Business Club MAF, Teuge

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Business Club MAF

De jaarrekening van Stichting Business Club MAF te Teuge is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018, de staat van baten
lasten en het kasstroomoverzicht over 2018 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 Business Club
MAF. 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Ede, 25 september 2019

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
W. van Reenen RA
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Balans per 31 december 2018
(na winstbestemming)

31 december 2018

ACTIVA

r

31 december 2017

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

6.370

4.188

13.329

23.887

44.479

110

52.320

68.366 52.430

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -7-
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31 december 2018 31 december 2017

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

64.160 7.400

3.606

600

683
42.137

2.210

4.206 45.030

68.366 52.430

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 8-
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Realisatie
2018 2017

Baten

Baten 489.977 387.006
Bijdragen -377.517 -334.750

Som der baten 112.460 52.256

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten 55.495 53.400

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Saldo

Resultaatbestemming

Overige reserves

56.965
-205

56.760

56.760

-1.144

-156

-1.300

-1.300

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 - 9 -
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Rentelasten

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

56.965

-23.777

-40.824

€

-7.636

-205

-7.841

-7.841

Samenstelling geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 52.320

Mutatie liquide middelen -7.841

Geldmiddelen per 31 december 44.479

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -10 -
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens 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 anders vermeld.

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

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -11 -
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Stichting Business Club MAF, Teuge

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de bijdragen en giften enerzijds,
en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -12 -
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overige vorderingen

Rekeningcourant MAF Nederland

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 36.050 45.953
ABN AMRO Bank N. V., spaarrekening 8.429 6.367

44.479 52.320

31-12-2018

€

6.370

4.188

13.329

31-12-2017

€

110

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -13 -



Stichting Business Club MAF, Teuge

PASSIVA

r

31-12-2018 31-12-2017

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

64.160 7.400

64.160

2018

€

7.400
56.760

64.160

7.400

2017

€

8.700
-1.300

7.400

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

Crediteuren

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overige schulden

Rekeningcourant MAF Nederland

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen
Overige overlopende passiva

3.606

683

42.137

2.210
600

600 2.210

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -14-
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Baten

Donaties
Giften

Bijdragen

Giften naar MAF Nederland

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfslasten

Kosten t.b.v. donateurs

Verkooplasten
Algemene lasten

Kosten t. b. v. donateurs

Vliegdagen
Jaarvergadering

Verkooplasten

Overige verkooplasten

Algemene lasten

Verzekeringen
Uren Joost Bijl
Betalingsverschillen
Overige algemene lasten

Realisatie Realisatie
2018 2017

€

162.000
327.977

489.977

-377.517

€

132.457
254.549

387.006

-334.750

25.981
748

28.766

55.495

21.299
4.682

25.981

748

174
27.843

2
747

28.766

28.828
840

23.732

53.400

24.480
4.348

28.828

840

174
23.500

58

23.732

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -15
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Realisatie Realisatie
2018 2017

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en bankkosten

€

61
-266

-205

61

266

€

79
-235

-156

79

235

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -16 -



Ondertekening bestuur voor akkoord

Teuge , 25 september 2019

J.M. de Groot, voorzitter

A. Kastelein-Hofland, secretaris

C.W. Tukker, algemeen bestuurslid

C. van den Berg, algemeen bestuurslid
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J. Schuurman, penningmeester

G. Reurink, algemeen bestuurslid

W.K. Heijl, algemeen bestuurslid

B. Verhoeve, algemeen bestuurslid
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Stichting Business Club MAF, Teuge

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 september 2019 -18 -


