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Aan de directie van:
 
Wensstichting Oppepper4All
Slotlaan 58
3701GNZeist

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2021 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 2021 en de winst-en-verliesrekening
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)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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Resultaatvergelijking  
 

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat over 2021 € -1.097 (2020: € -11.295).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 
winst-en-verliesrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 
 

  2021   2020

  
Baten uit eigen fondsenwerving 13.386 0,0% 5.845 0,0%
Totaal opbrengsten 13.386 0,0% 5.845 0,0%

  
Personeelskosten 4.345 0,0% 4.726 0,0%
Afschrijvingen 386 0,0% 0 0,0%
Huisvesting 2.700 0,0% 2.836 0,0%
Kantoorkosten 137 0,0% 473 0,0%
Verkoopkosten 463 0,0% 945 0,0%
Algemene kosten 1.265 0,0% 1.431 0,0%
Directe kosten doelstelling 4.373 0,0% 4.087 0,0%
Overige organisatiekosten 814 0,0% 2.642 0,0%
Totaal kosten 14.483 0,0% 17.140 0,0%

  
Bedrijfsresultaat -1.097 0,0% -11.295 0,0%

  
    

Resultaat voor belastingen -1.097 0,0% -11.295 0,0%
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Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021

     

ACTIVA

Vaste activa

    
Materiële vaste activa
Inventaris 2.598 536  

 2.598  536
Vlottende activa

Liquide middelen
Rekening courant bank 30.671  34.045  

 30.671  34.045

  33.269  34.581

31 dec 202031 dec 2021
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Balans per 31 december 2021

     
31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Kapitaal
Onverdeelde winst -1.097  -11.295  

 -1.097  -11.295
Overige reserves 34.581  45.876  

Kortlopende schulden
Overlopende passiva -215  0  

 -215  0

  33.269  34.581
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Resultatenrekening over 2021
 
 

 

Baten uit eigen fondsenwerving  13.386  5.845
Totaal opbrengsten  13.386  5.845

Personeelskosten 4.345  4.726  
Afschrijvingen 386  0  
Huisvesting 2.700  2.836  
Kantoorkosten 137  473  
Verkoopkosten 463  945  
Algemene kosten 1.265  1.431  
Directe kosten doelstelling 4.373  4.087  
Overige organisatiekosten 814  2.642  
Totaal kosten  14.483  17.140

Bedrijfsresultaat  -1.097  -11.295

    
Resultaat  -1.097  -11.295

    
    

2021 2020
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Grondslagen voor de waardering

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.

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

Voorraden
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
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.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

 
 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen 536
Cum. afschrijving 0
Boekwaarde begin 536

(Des)investeringen 2.448
Afschrijvingen -386
Mutaties 2.062

Boekwaarde einde 2.598

31 dec 2021 31 dec 2020

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Rekening courant bank   
Bank - NL90ABNA0527065803 10.236 16.968
Bank - NL43RABO0156242710 20.435 17.077

30.671 34.045

Onverdeelde winst -1.097  -11.295

Eigen vermogen

Overige reserves 34.581 45.876
34.581 45.876

Kortlopende schulden
31 dec 2021 31 dec 2020

Overlopende passiva
Overlopende passiva - verkeerd geboekt -215 0

-215 0
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021

   
2021 2020

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften - particulier 9.858 2.556
Donaties en giften - zakelijk 3.514 2.857
Donaties en giften in natura 0 300
Ontvangsten uit acties van derden 0 132
Ontvangsten sms diensten 14 0

13.386 5.845

Overige personeelskosten
Vrijwilligerskosten 3.895 4.726
Vaste onkostenvergoeding vrijwilligers 450 0

4.345 4.726

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen inventaris 386 0

386 0

Huisvesting
Huisvestingskosten 2.700 2.836

2.700 2.836

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 137 473

137 473

Verkoopkosten
Kosten fondsenwerving 334 867
Representatiekosten 129 78

463 945

Algemene kosten
Telefoonkosten 600 188
Bankkosten 375 386
Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen 0 1
Accountantskosten 290 856

1.265 1.431

Directe kosten doelstelling
Directe kosten Oppeppers 4.373 4.087

4.373 4.087

Overige organisatiekosten
Transportkosten 814 2.642

814 2.642
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Overige toelichting
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Overige toelichting

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Het resultaat over het boekjaar 2021 wordt geheel ten koste van de overige reserves gebracht.
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Jaarverslag bestuur  

Terugkijkend naar 2021, kunnen we stellen dat het opnieuw een gek en verontrustend jaar was. Lockdowns en afschalingen 
van de zorg, gaven een gevoel van déjà vu.
Toch was 2021 meer dan een vervelend herhaling van 2020 want ondanks alle beperkingen konden wij toch nog 
85 wensjes en wensen realiseren.
Vele mooie momenten mochten wij voor de chronisch zieke mens realiseren, neem een kijkje op onze vernieuwde website. 
U ziet in de jaarrekening 2021 dat de huisvestingskosten zijn afgenomen omdat het kantoor opnieuw vanuit huis in Zeist 
werd gebruikt. 
Daarnaast waren er enkele grote maar merendeels kleine wensen i.v.m. de Corona restricties. Een andere reductie was het feit 
dat de vrijwilligers weinig reiskosten hoefden te maken omdat er weinig wensen waren en het merendeel van de wensen 
en activiteiten vanuit kantoor aan de Slotlaan in Zeist per telefoon en mail werden geregeld. 
O.a. werden aan veel kinder- en verpleeghuizen grote taarten uitgedeeld door een banketbakker uit Bilthoven. 
Ook de omliggende ziekenhuizen zoals het Prinses Máxima Kinderziekenhuis 
Utrecht en het VUMC in Amsterdam ontvingen taarten voor de zieken
en ook voor de verzorgenden en medici. Even een moment van
dankbaarheid voor het vele door hen verrichte werk!
Daarnaast werden er kleine attenties aan diverse instellingen en
particulieren uitgedeeld met name in de Randstad.
Hierdoor ziet u net als in 2020 een ander financieel plaatje dan
het gebruikelijke; de omstandigheden waren dermate slecht 
dat er weinig inkomsten werden ontvangen.

In 2021 bestond Oppepper4all vijftien jaar en ook deze viering moest worden uitgesteld. Wat niet werd uitgesteld 
was de uitreiking aan huis door de burgemeester van Zeist aan de 
oprichter/voorzitter de heer Gerard Berentsen.
Hij werd vanwege de oprichting van de landelijk werkende Stichting en 
zijn jarenlange inzet om de chronisch zieke mens  te ondersteunen, door
Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Na de toespraak van de burgemeester, benoemde de kersverse Ridder
in zijn dankwoord, de ongelooflijke en enthousiaste inzet van alle vrijwilligers. 
Als het kon zou hij dit lintje wel in 100 stukjes willen knippen omdat wij 
deze mijlpaal samen behaald hebben en wat is een Stichting zonder trouwe en 
hulpvaardige vrijwilligers?

Een wensorganisatie is opgeheven en doneerde het welkome bedrag van 5.000,00 aan O4all. 
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