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Aan het bestuur van:
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Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2020 van Wensstichting Oppepper4All te Zeist 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
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)2. 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 Wensstichting Oppepper4All
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 er dan ook vanuit gaan 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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Balans per 31 december 2020
 (voor resultaatsbestemming)
     

ACTIVA

Vaste activa

     
Materiële vaste activa
Inventaris 536  536  

 536  536
Vlottende activa

Liquide middelen
Rekening courant bank 34.045  46.235  

 34.045  46.235

  34.581  46.771

31 dec 201931 dec 2020
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Balans per 31 december 2020
 (voor resultaatsbestemming)
     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Kapitaal
Onverdeelde winst -11.295  9.207  

 -11.295  9.207
Overige reserves 45.876  36.669  

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 0  895  

 0  895

  34.581  46.771
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Resultatenrekening over 2020
 
 

 

Omzet 0  20  
Brutomarge  0  20

Baten uit eigen fondsenwerving  5.845  34.644
Totaal opbrengsten  5.845  34.664

Personeelskosten 4.726  5.513  
Afschrijvingen 0  185  
Huisvesting 2.836  5.616  
Kantoorkosten 473  3.413  
Verkoopkosten 945  588  
Algemene kosten 1.431  2.910  
Directe kosten doelstelling 4.087  6.058  
Overige organisatiekosten 2.642  1.174  
Totaal kosten  17.140  25.457

Bedrijfsresultaat  -11.295  9.207

    
Resultaat voor belastingen  -11.295  9.207

Mutaties reserves 0  -9.207
    

Netto resultaat  -11.295  0

2020 2019
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Kasstroom over 2020
 
 

 

Bedrijfsresultaat  -11.295
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 0
Mutatie voorzieningen 0

0
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen 0
Mutatie voorraden en onderhanden werk 0
Mutatie operationele schulden -895
  -895
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -12.190

Ontvangen/betaalde rentes 0  
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten 0  
Waardeverandering vordering vaste activa 0
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0  
Betaalde winstbelasting 0  
Mutatie deelnemingen 0
Mutatie aandeel derden 0
Mutatie for 0
Overige baten/lasten 0  
  0
Kasstroom uit operationele activiteiten  -12.190
   
(Des)investeringen in immateriele vaste activa 0  
(Des)investeringen in materiele vaste activa 0  
(Des)investeringen in financiele vaste activa 0  
Waarvan afschrijvingen 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  0

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  
Mutatie vermogencomponenten 0  
Mutatie langlopende schulden 0  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0

  
Netto kasstroom -12.190
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  -12.190

2020
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Oppepper4All, statutair gevestigd aan de Slotlaan 58 te ZEIST
bestaan uit het geven van aandacht en vreugde aan chronisch zieken en hun sociale omgeving.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad van de jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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 genomenindien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omrekening van vreemde valuta's
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De maandelijkse
afschrijvingen bedragen 20 % van de bestede kosten.

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 
van ingebruikneming. 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze
zich voordoen.

Voorraden

Pagina 8  Van der Zeeuw Administratie



Wensstichting Oppepper4All
Zeist

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reeele waarde. Transactiekosten die direct zijn 
toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag; rekening houdens met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Bij verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reeele waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met
agio of disagioen onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

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

Onder baten worden verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige 
ontvangsten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

 
 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen 536
Cum. afschrijving 0
Boekwaarde begin 536

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 536

31 dec 2020 31 dec 2019

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Rekening courant bank   
Bank - NL90ABNA0527065803 16.968 30.509
Bank - NL43RABO0156242710 17.077 15.726

34.045 46.235

Onverdeelde winst -11.295  9.207

Overige reserves 45.876 45.876
45.876 45.876

Kortlopende schulden
31 dec 2020 31 dec 2019

Overlopende passiva
0 895
0 895
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Toelichting op de resultatenrekening over 2020

2020 2019

Netto-omzet   
Omzet - onbelast 0 20
 0 20

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften - particulier 2.556 4.691
Donaties en giften - zakelijk 2.857 29.955
Donaties en giften in natura 300 0
Ontvangsten uit acties van derden 132 -2

5.845 34.644

Overige personeelskosten
Vrijwilligerskosten 4.726 4.676
Reiskostenvergoeding 0 837

4.726 5.513

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen inventaris 0 185

0 185

Huisvesting
Huurkosten 2.836 5.445
Schoonmaakkosten 0 171

2.836 5.616

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 473 762
Automatiseringskosten 0 2.651

473 3.413

Verkoopkosten
Kosten fondsenwerving 867 321
Representatiekosten 78 267

945 588

Algemene kosten
Telefoonkosten 188 1.423
Bankkosten 386 380
Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen 1 2
Accountantskosten 856 1.105

1.431 2.910
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Toelichting op de resultatenrekening over 2020

2020 2019

Directe kosten doelstelling
Directe kosten Oppeppers 4.087 6.058

4.087 6.058

Overige organisatiekosten
Transportkosten 2.642 1.174

2.642 1.174

Mutaties reserves
Overboeken resultaat 11.295 9.207

11.295 9.207
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Overige toelichting

Toelichting jaarrekening 2020

Hoe verbind je chronisch zieke mensen en hun naasten in Corona tijd? 
Wat zijn de gevolgen en hoe maak je de doelstellingen met beperkte 
middelen toch waar? Transitie en transparantie zijn de voornaamste 
aspecten die de Stichting overeind hielden.

Jubileumjaar ( 2006-2021)
O4all bestaat in juli 15 jaar en de vrijwilligers hebben zo'n 800 gezinnen 
waarvan een lid chronisch ziek was, een Oppepper mogen geven. Er zijn 
ca. 30 wensorganisaties waar onderling helaas weinig samenwerking is. 
Bovendien geven de meesten  alleen kids tot 18 jaar een mooie dag, 
dat is de reden geweest dat Lineke Steenhuis Geertsema, als 
wijkverpleegkundige, in 2006 O4all voor alle leeftijden heeft opgericht. 
Zonder enige discriminatie qua leeftijd ( je zult maar 81 jr zijn ), geen 
toetsing qua levensverwachting, vooraf geen geneeskundige verklaring,
geen specifieke soort van ziekte. Ieder mens zijn (soms laatste) wens. 
Dat is het DNA, het doel van de Stichting zonder enig eigen belang/betaling 
of belangenverstrengeling. 
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De verminderde baten en mogelijkheden zijn ontstaan omdat er in 
Coronatijd minder grote wensen vervuld zijn maar de exploitatie/huurkosten 
gewoon doorgingen. Ook is de fondsenwerving gestopt en konden events niet 
worden gerealiseerd.

Toen kwam de klap!
Het jaar voor de Corona Crisis kende met 100+ vrijwilligers vele 
hoogtepunten en vele dankbare wensvervullingen, zie de verslagen 
op de site. Ook de eerste 2 maanden van 2020 werden er door heel Nederland nog 
hartverwarmende wensen vervuld. Toen kwam in maart 2020 de klap en zaten we 
als Bestuur en teams vele malen te vergaderen, vaak via whatsapp.

Kostenbesparing:
Per 1 mei 2020 werd het ruime kantoor in Abcoude opgezegd en 
werd O4all weer- zonder kosten- in het huis van de oprichtster 
Lineke Steenhuis in Abcoude ondergebracht. De grote wensen konden geen 
doorgang vinden en de vrijwilligers hadden andere zaken aan hun hoofd; ook hier 
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besparing op vrijwilligerskosten. De uitgaven aan de grote wensen werden kosten 
voor het vervullen van diensten en 'wensjes' zoals telefonische hulpdienst samen 
met het Rode Kruis, algemeen wens gerelateerd advies, vitale klusjes regelen, 
aanbieden van taarten aan instellingen e.d.
Nee dit was geen makkelijke tijd zeker niet toen ook nog in 
november 2020 opnieuw een verhuizing van de oprichtster plaatsvond van Abcoude 
naar Zeist en het kantoor weer verplaatst moest worden, hetgeen de nodige 
(verhuis-)kosten en veerkracht met zich meebracht. 
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Vooruitblik:
Hoe fijn zou het zijn als in ons 15-jarig jubileumjaar weer perspectief is 
om een enigszins normaal leven met een beheersbaar Covid-19 te kunnen 
leven en wij weer volop aan de doelstelling cq de wensvervulling kunnen werken.
Ook zoeken wij vrijwilligers en ondersteuners die- hopelijk binnenkort- 
weer de reguliere en dankbare wensen willen vervullen en bovendien zoeken wij een
 ruimte in Zeist e.o. Wij zijn facilitair geïnstalleerd en klaar voor de toekomst.
Aan het eind van 2021 zullen wij deze transitie evalueren en de impact 
naar bevinden kenbaar maken. 

Samen (15 vrijwilligers) geven wij de medemens kracht om in moeilijke 
tijden verder te kunnen en ergens naar te kunnen uitkijken, dat geldt 
voor de doelgroep maar zeker ook voor Bestuur en vrijwilligers.
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Met dank aan Van der Zeeuw administratie, Den Dolder,

Namens het Bestuur O4all,
Gerard Berentsen NRE
Bestuursvoorzitter 

Peter Kragtwijk Ing
Penningmeester

Jo Van Rooy
Secretaris
www.oppepper4all.nl 
KvK nummer  :30216818
RSIN nummer: 816086813
ANBI nummer: 816086813 (algemeen nut beogende instelling)
CBF erkenning als Goed Doel, zie website www.cbf.nl. 
(centraal bureau fondsenwerving)
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Overige toelichting

Bestemming van het resultaat
Het resultaat over het boekjaar 2020 is geheel ten gunste van de overige reserves gebracht.
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