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1.  RAPPORT



Stichting Vrienden van Domari

Laan 113

8071 JJ  NUNSPEET

Hattem, 27 maart 2018

Betreft: jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

De stichting heeft als doel het bevorderen en het geven van steun aan het werk van de te Jeruzalem (Israël) 

gevestigde organisatie: The Domari Society of Gypsies in Jeruzalem.

De Domari Society of Gypsies heeft als doel ondersteuning van de Domari gemeenschap in Jeruzalem in de 

vorm van:

- aanvullende scholing basisonderwijs;

- beroepsopleidingen;

- bevorderen van de ontwikkeling van vrouwen door gerichte educatie;

- humanitaire hulp;

- bevordering van de culturele achtergrond van de Gypsies.

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Stichting Vrienden van Domari is opgericht d.d. 20 juni 2013 en is statutair gevestigd te Ede. 

Het bestuur bestaat per 31 december 2017 uit:

- Mevrouw J. Veldhuyzen - Brak, voorzitter

- Mevrouw W.J. den Dikken - Deetman, secretaris

- De heer J.W. Kanis, penningmeester



Instelling van algemeen nut

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Bezoldiging bestuurders

Beleggingsbeleid

Resultaten

1.2 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid van de stichting

Stichting Vrienden van Domari valt per beschikking van 11 september 2013 onder de Algemeen Nut Beogende 

Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De inspecteur van de 

Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren 

aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van Domari te Ede 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte 

gegevens.

Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Vrienden van Domari in beginsel niet als ondernemer aangemerkt 

voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

De resultaten over 2017 zijn uitgekomen op iets minder dan € 10.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve. Het bestuur heeft de planning om in 2018 de exploitatie overschotten aan te wenden 

voor incidentele uitgaven en bestedingen, passend bij de doelstelling van de stichting.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij Stichting 

Vrienden van Domari. Ook wordt geen onkostenvergoeding betaald voor reiskosten en aantoonbare 

functioneringskosten. De eventuele gedeclareerde bestuurskosten wordt als gift geschonken aan de stichting 

door de bestuurders.

Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Vrienden van Domari is gericht op het vermijden van risico. De 

overtollige liquide middelen worden aangehouden op de bank- en spaarrekening. Stichting Vrienden van 

Domari doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de stichting verstrekte 

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop 

gebaseerde jaarrekening berust bij de stichting.        



Onze verantwoordelijkheid

Bevestiging

Hoogachtend,

Quaestor Bedrijfsadvies B.V.

H.J. Eikelboom

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

graag bereid.

In overeenstemming met de standaard voor samenstellings-opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze 

werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen 

verstrekken.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met 

Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.



2.  JAARREKENING



Stichting Vrienden van Domari

Nunspeet

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa - 12.000

- 12.000

Liquide middelen 56.856 34.012

Totaal activazijde 56.856 46.012

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Vrienden van Domari

Nunspeet

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Reserves

Continuïteitsreserve 15.000 15.000

Overige reserves 29.910 20.286

44.910 35.286

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 11.946 10.726

11.946 10.726

Totaal passivazijde 56.856 46.012

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Vrienden van Domari

Nunspeet

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ € € €

Baten

Onbestemde baten uit eigen 

fondswerving 49.768 42.216

Som der baten 49.768 42.216

Lasten

Beheer en administratie 1.626 1.130

Besteed aan doelstellingen 38.518 20.356

Som der lasten 40.144 21.486

Resultaat 9.624 20.730

2017 2016
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Stichting Vrienden van Domari  

Nunspeet  

2.3  Grondslagen voor financiële verslaglegging

Algemeen

Stichting

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves

Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 

kasmiddelen.

Het bestuur is van mening dat men moreel verplicht is om bij discontinuïteit van de stichting, de betaling en 

ondersteuning aan de Domari gemeenschap in Jeruzalem tenminste 6 maanden voort te zetten, voor een 

maandbedrag van € 2.500. Dat betekent een continuïteitsreserve van € 15.000.

Stichting Vrienden van Domari, statutair gevestigd te Ede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 58184724.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.

De jaarrekening is opgesteld conform de nieuwe Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving van Fondsenwervende 

Instellingen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.
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Stichting Vrienden van Domari  

Nunspeet  

2.3  Grondslagen voor financiële verslaglegging

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Kosten

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

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar 

waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen 

zodra deze voorzienbaar zijn.
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Stichting Vrienden van Domari  

Nunspeet  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overlopende activa

Domaries vooruitbetaald 2017 - 10.800

Amina Ibrahim vooruitbetaald 2017 - 1.200

- 12.000

Liquide middelen

Rabobank 41.846 25.012

Rabobank Spaarrekening 15.010 9.000

56.856 34.012
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Stichting Vrienden van Domari  

Nunspeet  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES

2017 2016

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 15.000 9.000

Dotatie - 6.000

Stand per 31 december 15.000 15.000

Overige reserves

Stand per 1 januari 20.286 5.555

Bij: resultaat boekjaar 9.624 20.731

Mutatie continuïteitsreserve - -6.000

Stand per 31 december 29.910 20.286

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overlopende passiva

Vooruitontvangen baten 11.220 10.000

Administratie- en advieskosten 726 726

11.946 10.726

Ondertekening voor akkoord,

J. Veldhuyzen - Brak

Het bestuur is van mening dat men moreel verplicht is om bij discontinuïteit van de stichting, de betaling en 

ondersteuning aan de Domari gemeenschap in Jeruzalem tenminste 6 maanden voort te zetten, voor een 

maandbedrag van € 2.500. Dat betekent een continuïteitsreserve van € 15.000. Deze reserve is door het 

bestuur recent bijgesteld in verband met de groeiende feitelijke ondersteuning van de Domari gemeenschap.

Voorzitter Stichting Vrienden van Domari
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Stichting Vrienden van Domari  

Nunspeet  

2.5  Toelichting op de staat van de baten en lasten

2017 2016

€ €

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving

Kerken 10.699 8.826

St. GAIN 7.854 12.238

Particulieren 9.432 7.153

Bedrijven 375 300

Kerkelijke Stichting Niemeijer Fonds 3.000 -

Oranjemarkt PKN Driestwegkerk 2.800 -

Sponsoren etc. zangavond Elburg 2.489 -

Presentaties 3.119 1.316

Kerk in actie 10.000 11.076

Verkoop producten - 1.307

49.768 42.216

Beheer en administratie

Administratiekosten 1.331 726

Websitekosten 106 212

Contributies - 25

Rente en bankkosten 189 167

1.626 1.130

Besteed aan doelstellingen

Domari Society of Gypsies 36.118 19.156

Donatie Amina Ibrahim 2.400 1.200

38.518 20.356
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