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Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van het Hertenkamp
Zomerzorgerlaan 13
2061 CW  Bloemendaal

Alkmaar, 31 mei 2021
Kenmerk: HG/LS/18233

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht  
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van het
Hertenkamp te Bloemendaal samengesteld. Onze werkzaamheden in het kader van deze opdracht zijn
verricht in overeenstemming met de hiervoor geldende standaarden, zoals geformuleerd in Standaard
4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten. De aard van de opdracht houdt in dat
geen accountantscontrole is toegepast. Derhalve geven wij geen verklaring omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening.

De samenstellingsverklaring is opgenomen in paragraaf 1.3 van dit rapport.

1.2 Algemeen

Het bestuur
Als bestuur fungeren L.L.A.M. van Meer, O.J.M.E. van der Mark, J.C. Gits, W.M. Riegen, A.J.A. van der
Wateren en H.G. van Engelenburg
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1.3 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hertenkamp

De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020
en de staat van baten en lasten 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. 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 Vrienden van het Hertenkamp. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uit-
gevoerd 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.

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

Alkmaar, 31 mei 2021

RSM Netherlands Accountants N.V.

M.H. Arnoldus AA                                                          
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2. Jaarrekening
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 31 mei 2021
Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal

2.1 Balans per 31 december 2020 

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Machines en installaties 1.810 2.462

Vlottende activa

Liquide middelen 2 135.469 136.359

137.279 138.821
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31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Passiva

Stichtingskapitaal 3 135.222 138.071

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende pas-
siva

4 

2.057 750

137.279 138.821
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 31 mei 2021
Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal

2.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Totaal baten 5 19.275 21.030
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen

6 

652 652
Lasten 7 21.472 23.091

Totaal lasten 22.124 23.743

Totaal van baten en lasten -2.849 -2.713
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 31 mei 2021
Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Vrienden van het Hertenkamp is feitelijk gevestigd op Zomerzorgerlaan 13, 2061 CW te
Bloemendaal en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41226500.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de onderneming 
De activiteiten van Stichting Vrienden van het Hertenkamp bestaan voornamelijk uit het exploiteren van
een hertenkamp.

Informatieverschaffing over continuïteit 
Wij hebben in het boekjaar 2020 geen grote (negatieve) consequenties gezien voor wat betreft
rentabiliteit en solvabiliteit van onze stichting vanwege de Coronapandemie.
Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoordeling van onze activa en passiva nagegaan of een aanpassing
nodig is vanwege de pandemie, maar dat bleek niet het geval.

Informatieverschaffing over schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Vrienden van het Hertenkamp zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine fondsenwervende instellingen die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of voortbrengingskosten plus
bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 31 mei 2021
Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een
wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op
basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijving vindt plaats tot de bodemwaarde, voor gebouwen in eigen gebruik is dat 50% van de WOZ
waarde, op andere gebouwen (zijnde gebouwen ter belegging) is dat 100% van de WOZ waarde.

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 nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 31 mei 2021
Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa
Machines

en
installaties

€
Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 3.261
Cumulatieve afschrijvingen -799

Boekwaarde per 1 januari 2020 2.462

Mutaties 
Afschrijvingen -652

Saldo mutaties -652

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 3.261
Cumulatieve afschrijvingen -1.451

Boekwaarde per
31 december 2020 1.810

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2  Liquide middelen
SNS Bank 99.117 99.070
ING Bank 36.192 37.289
Kas 160 -

135.469 136.359
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 31 mei 2021
Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal

Passiva 

3  Stichtingskapitaal

Stichtings-
kapitaal

€
Stand per 1 januari 2020 138.071
Resultaat boekjaar -2.849

Stand per 31 december 2020 135.222

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

4  Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen kosten 2.057 750
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Jaarrekening 2020
bij accountantsrapportage d.d. 31 mei 2021
Stichting Vrienden van het Hertenkamp te Bloemendaal

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020 2019
€ €

5  Totaal baten
Particuliere donaties 9.698 7.487
Bijdrage Gemeente Bloemendaal 8.798 12.362
Overige opbrengsten 748 273
Donaties bedrijven en stichtingen 31 908

19.275 21.030

6  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Afschrijvingen materiële vaste activa 652 652

7  Lasten
Inkoop voer 9.598 7.556
Kosten vrijwilligers 4.651 3.174
Dierenarts en dieren 1.734 1.945
Onderhoud hertenkamp 1.511 1.018
Administratiekosten 750 783
Assurantiepremie 654 484
Werving paaskaart 593 1.594
Telefoonkosten 455 442
Beheerskosten 355 177
Bankkosten en -rente 167 81
Afvalkosten - 4.127
Kosten veegmachine - 1.330
Overige algemene kosten 1.004 380

21.472 23.091

Bloemendaal, 31 mei 2021

L.L.A.M. van Meer O.J.M.E. van der Mark J.C. Gits
Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid

W.M. Riegen A.J.A. van der Wateren H.G. van Engelenburg
Penningmeester Secretaris Bestuurslid
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