
r
r

SCHUITEMAN
ACCOUNTANTS & ADVI SEURS

Stichting De Tweede Mijl 
gevestigd te Nunspeet

Rapport inzake de jaarstukken 2018

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
Voorthuizen, 28 juni 2019
184585/MH

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
KvK-nn 32074583, BTW-nn NL807922924B01. IBAN: NL68 RABO 0366 39 4118, BIC: RABONL2U 
Voor de algemene voorwaarden zie www.schuiteman.com

OINAA
g r o u p  Member of The International Association of Independent Accounting Firms

b Accountancy
■ Fiscale dienstverlening
■ HRM
q Bedrijfsadvisering
■ Corporate Finance
■ Family Office

http://www.schuiteman.com


r

Inhoudsopgave
Pagina

Accountantsrapport
Opdracht 2
Resultaat 3
Financiële positie 4
Samenstellingsverklaring van de accountant 5

Bestuursverslag over 2018 6

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018 8
Staat van baten en lasten over 2018 10
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11
Toelichting op de balans per 31 december 2018 13
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 16

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek 18

Bijlagen

Overzicht materiële vaste activa

-1 -



r

Aan het bestuur van 
Stichting De Tweede Mijl 
Roggeweg 5 
8075 CS Elspeet

Geachte bestuursleden,

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 € 99.969 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 15.102, 
samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Resultaat
Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 15.102 tegenover negatief € 13.796 over 2017. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

55.131 80.000 58.201

Eigen activiteiten 44.313 50.500 44.359
Personeelslasten 19.676 25.000 20.542

63.989 75.500 64.901

Werving baten

Lasten fondsverwerving 1.513 - 2.956

Kosten van beheer en administratie 4.441 5.000 3.902

Financiële baten en lasten 290 -500 238

Saldo -15.102 - -13.796
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

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

€ € € €
Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal 96.340 112.948

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 4.527 3.111

Werkkapitaal 91.813  109.837

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden 

Werkkapitaal

2.425 1.929
93.017 112.812

95.442 114.741

3.629 4.904

91.813 109.837

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar 
met€ 18.024 gedaald, te weten van € 109.837 in 2017 naar€ 91.813 in 2018.
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting De Tweede Mijl

De jaarrekening van Stichting De Tweede Mijl te Nunspeet is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten 
lasten 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 RJk C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven" én RJk C2 “Kleine Fondsenwervende organisaties”.
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 De Tweede Mijl. 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 
naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Voorthuizen, 28 juni 2019

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend 

R.D. Buitenhuis
Accountant-Administratieconsulent
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Bestuurs vers lag over 2018

Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting De Tweede Mijl.
De stichting is opgericht bij akte de datum 30 oktober 1996 en is statutair gevestigd te Nunspeet.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting volgens artikel 2 van de statuten luidt:
1a. het verlenen van directe en indirecte hulp in de ruimste zin des woords aan mensen in geestelijke, 
praktische en sociaal maatschappelijke nood, alsmede het voorkomen dat mensen in dergelijke 
probleemsituaties geraken;
b. het bevorderen van opname in opvangcentra van de daarvoor in aanmerking komende personen;
c. het verwijzen van de in vorengenoemd lid 1a en b bedoelde personen, indien noodzakelijk, naar andere 
hulpverlenende instanties;
2. De stichting beoogt niet het maken van winst;
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door - zowel nationaal als internationaal - al datgene te 
doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
Deze doelstelling is in de jaarrekening als één hoofdactiviteit te omschrijven:
De missie van de Tweede Mijl ligt in de bijbelse opdracht tot naastenliefde door het verlenen 
van directe en indirecte hulp in de ruimste zin van het woord aan mensen in geestelijke, praktische 
en sociaal maatschappelijke nood via een laagdrempelige inloop en straatwerk en activiteiten 
te ontplooien ter voorkoming dat mensen in dergelijke probleemsituaties geraken.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur en directie is als volgt:
- J. van Delden (voorzitter)
- J. van Ouwendorp (secretaris), vertrokken in 2019.
- R. Bruins (penningmeester)
- D. Bruins (coördinator), vertrokken in 2019.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Regio Noord onder nummer 
41042653.

Missie, visie en beleid
Beleid met betrekking tot de omvang en de functie van de reserves en de fondsen
Er zijn in het boekjaar 2018 geen bestemmingsgiften ontvangen door Stichting De Tweede Mijl.
Indien er in enig jaar een gift met een specifieke bestemming wordt ontvangen, zal hiervoor een 
bestemmingsfonds gevormd worden.

Beleggingsbeleid:

Tijdelijke overschotten zullen op een spaarrekening worden gezet.

Vrijwilligersbeleid:

Er is door Stichting De Tweede Mijl een vrijwilligersregeling opgesteld. Hierin staan de rechten 
en plichten van de vrijwilligers vermeld en zijn de regelingen omtrent vergoedingen opgenomen.
Tijdens de jaarlijkse teamdagen wordt aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 6 -
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Belastingen
Stichting De Tweede Mijl is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b 
Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en/of 
vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de 
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet omzetbelastingplichtig.

Successiewet

Over de ontvangen giften, legaten of nalatenschappen is door de stichting ingevolge artikel 32, eerste lid, 
onderdeel 3 en artikel 33, eerste lid, onderdeel 4 van de Successiewet 1956 geen schenk- of erfbelasting 
verschuldigd.

Richtlijn fondsenwervende instellingen

Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze 
richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel 
waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

Informatie met betrekking tot het bestuur
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting 
waaronder begrepen het ontwikkelen, formuleren en uitvoeren van het beleid van de stichting, het 
communiceren, het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten de eigen organisatie. Het bestuur is 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Het bezoldigings- en vergoedingenbeleid en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is 
gebracht
De leden van het bestuur van Stichting De Tweede Mijl genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Relevante nevenfuncties

De leden van het bestuur hebben geen relevante nevenfuncties.

Jaarverslag & begroting
Het jaarverslag is op verzoek beschikbaar bij de secretaris van de stichting.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 7 -
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Balans per 31 december 2018
(na verwerking van het verlies)

31 december 2018 

€ €

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Inventaris

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)
Liquide middelen (3)

95.442

4.527

2.425
93.017

99.969

31 december 2017

€  €

3.111

1.929
112.812

114.741

117.852

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 8 -



31 december 2018 31 december 2017

~~€ € € €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN (4)
Overige reserves 96.340 111.442
Bestemmingsfonds ___________ - ________1-506

96.340 112.948

KORTLOPENDE SCHULDEN (5)

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen
Overige schulden en overlopende 
passiva

362 358

3.267 4.546

3.629 4.904

99.969 117.852

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 9 -
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Baten 55.131 80.000 58.201

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Eigen activiteiten 
Personeelslasten

(7)
(8)

44.313
19.676

50.500
25.000

44.359
20.542

63.989 75.500 64.901

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving

Kosten van beheer en administratie

(9) 1.513 - 2.956

Afschrijvingen 
Overige bedrijfslasten (10)

1.215
3.226 5.000

435
3.467

4.441 5.000 3.902

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten (11)

-14.812
-290

-500
500

-13.558
-238

Saldo -15.102 - -13.796

Resultaatbestemming

Overige reserves -15.102 -13.796

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 10 -



Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens RJk C1 “Kleine Organisaties zonder winststreven" én RJk C2 “Kleine 
Fondsenwervende organisaties”.

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.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Tweede Mijl, bestaan voornamelijk uit het verlenen van directe en indirecte 
hulp in de ruimste zin van het woord aan mensen in geestelijke, praktische en sociaal maatschappelijke nood 
via een laagdrempelige inloop en straatwerk en activiteiten te ontplooien ter voorkoming dat mensen in 
dergelijke probleemsituaties geraken.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van Stichting De Tweede Mijl zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur 
schattingen maakt 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 betreffende 
jaarrekeningposten.

Begroting
In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de 
begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming.
Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 
verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 -11 -
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

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.

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.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten
Als baten uit eigen fondswerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften opgenomen. Baten uit 
nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De (in)directe kosten die aan fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de baten uit eigen 
fondsenwerving.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd 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.

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. 28 juni 2019 - 1 2  -
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA 

1. Materiële vaste activa

Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 33.149
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  ~3Q038

3.111

Mutaties
Investeringen 2.631
Afschrijvingen  -1.215

_______ 1.416

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 35.780
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  ~31-253

Boekwaarde per 31 december 2018 4.527

Afschrijvingspercentages

Inventaris 20

VLOTTENDE ACTIVA 

2. Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€  €

Overige vorderingen en overlopende activa
Huur 2.416 1.907
Rente ___________ 2 __________ 22

2.425 1.929

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 -13 -



Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

3. Liquide middelen

Rabobank NL91 RABO 0370 2854 41
Rabobank Bedrijfsspaarrekening NL08 RABO 3475 4576 28
Kas

PASSIVA

4. RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

Stand per 1 januari 
Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

kunnen dekken.

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds apparatuur

Bestemmingsfonds apparatuur

Stand per 1 januari 
Onttrekking

Stand per 31 december

31-12-2018 31-12-2017

€ €

14.870 10.065
77.739 102.717

408 30

93.017 112.812

2018 2017

€ €

111.442 125.238
-15.102 -13.796

96.340 111.442

vervanging van apparatuur en 
I van de bedrijfsvoering en 
;n voor 1 jaar hiermee te

31-12-2018 31-12-2017

€ €

- 1.506

1.506 1.506
-1.506 -

- 1.506

Het bestemmingsfonds apparatuur betreft een bestemde ontvangen
gift ter vervanging van apparatuur. In 2018 is de gift gebruikt en in mindering
gebracht op de investering in de materiële vaste activa.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 14 -
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 
Accountantskosten 
Rente- en bankkosten 
Autokosten
Reis- en verblijfskosten 
Algemene kosten

31-12-2018 31-12-2017

€ €

362 358

797 796
1.210 1.211

34 41
1.141 1.255

- 239
85 1.004

3.267 4.546

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen 
van het inloophuis De Tweede Mijl bedraagt per 31 december 2018 
in totaal € 19.000 (2017: € 19.000).

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 15 -
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

6. Baten

Particulieren
Gemeenten
Bedrijven
Overige baten uit eigen fondsenwerving

Besteed aan de doelstellingen

7. Eigen activiteiten

Huisvestingskosten
Non-Food
Toerusting
Evangelisatie
Levensmiddelen
Kerstfeest viering
Relatiekosten
Exploitatiekosten
Veegproject
Reis- en verblijfkosten
Vervoerskosten
BHV Cursus
Opbrengsten douchegeld

8. Personeelslasten

Lonen en salarissen 
Sociale lasten

2018: 116,1 % 
2017: 111,5 %

2018: 91,5 %
2017: 90,4 %

9. Lasten fondsverwerving

Kosten fonds verwerving
Publiciteitskosten
Porti

Realisatie Realisatie
2018 2017

€ €

18.099 27.637
25.807 27.914

9.225 650
2.000 2.000

55.131 58.201

19.000 19.000
303 347
648 138
162 -

2.189 2.940
126 473
641 860

59 243
3.425 2.980
2.909 3.274

14.472 14.611
972 -

-593 -507

44.313 44.359

18.410 18.410
1.266 2.132

19.676 20.542

totale baten is:

totale lasten is:

274 42
1.239 2.081

- 833

1.513 2.956

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 1 6 -
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Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

Personeelsleden
Bij de stichting was in 2018 1 personeelslid werkzaam met een werktijdfactor van 0,4 (2017: 0,4).

10. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten

Telefoon
Verzekering

Algemene lasten

Accountantslasten 
Loonverwerkingskosten 
Overige algemene lasten

11. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Bankrente

Realisatie Realisatie
2018 2017

€ €

722 679
821 1.162

1.543 1.841

1.210 1.210
461 414

12 2

1.683 1.626

-290 -238

Ondertekening bestuur voor akkoord

Nunspeet, 28 juni 2019

J. van Delden R. Bruins

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juni 2019 - 1 7 -



r

Stichting De Tweede Mijl, Nunspeet

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. 28 juni 2019 - 18 -
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Stichting de Tweede Mijl, Elspeet

Specificatie van de materiële vaste activa

Jaar van maanden
aanschaf afschrijven

Inventaris
Inrichting keuken 2004 12
Kantoormeubilair 2005 12
Kantoormeubilair 2005 12
Tuinhuisje / berging 2005 12
Kantoormeubilair 2005 12
2 wasautomaten en 2 drogers 2005 12
Vrieskist 2006 12
Laptop 2006 12
Website 2014 12
Wasdroger 2017 12
Piano 2017 12
Website 2018 4
Koelkast 2018 4
Vrijval bestemmingsfonds

Aanschaf- Afschrijving Boekwaarde Investering Des-
waarde t/m 2017 31-12-2017 investering

€ € € €

14.803 14.803
2.380 2.380

729 729
800 800

1.000 1.000
7.714 7.714

595 595
889 889

1.540 1.001 539
1.936 1.936

763 127 636
3.412

724
-1.506

33.149 30.038 3.111 2.631


