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Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Tentmakersmission.com, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 153.729 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een
resultaat van € 147.362, samengesteld.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING  VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Tentmakersmission.com te Groot-Ammers is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de staat van baten en lasten over 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. 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 Tentmakersmission.com. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitge-
voerd 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.
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1.2 ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

De stichting is gevestigd aan Graafland 24 te Groot-Ammers en handelt onder de naam Stichting
Tentmakersmission.com. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 61142085.

Bestuur

De heren C. de Zwart, G.J. van Dam en B. van Zessen vormen tezamen het bestuur van de stichting. Ze
zijn gezamelijk bevoegd.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.

Groot-Ammers, 17 mei 2022

WEA Deltaland

was getekend

M.J.C. Maasland
Accountant-Administratieconsulent
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2. JAARREKENING
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 1 153.729 6.367

153.729 6.367

Passiva

Reserves en fondsen
Overige reserves 2 379 367
Bestemmingsreserves 153.350 6.000

153.729 6.367

153.729 6.367
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ € € €

Opbrengsten 271.129 64.105
Kosten projecten 3 -121.450 -55.350

149.679 8.755

Lasten
Overige lasten 4 2.180 2.440

Totaal van bedrijfsresultaat 147.499 6.315

Rentelasten en soortgelijke kosten 5 -137 -135

Totaal van netto resultaat 147.362 6.180
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2021 2020
€ € € €

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten
Saldo van baten en lasten 147.499 6.315

Totaal van kasstroom uit bedrijfs-
operaties 147.499 6.315

Betaalde interest 5  -137 -135

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten 147.362 6.180

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen 147.362 6.180

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 6.367 187
Toename (afname) van geldmiddelen 147.362 6.180

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 153.729 6.367
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Tentmakersmission.com is feitelijk en statutair gevestigd op Graafland 24, 2964 BH te Groot-
Ammers en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61142085.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting Tentmakersmission.com heeft ten doel om mondiaal kansarme, zich aan de onderkant van
de samenleving bevindende en gemarginaliseerde mensen te helpen hun kansen op een bestaan en op
een beter welzijn te vergroten. De stichting doet dit door middel van training, onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking gericht op het vergroten en helpen realiseren van hun toegevoegde waarde
in hun samenleving. Daardoor krijgen deze mensen hun eigenwaarde terug, worden zij weer
gewaardeerd op hun specifieke niveaus en voor hun specifieke talenten en in hun specifieke situtaties,
waarmee het welzijn van deze kansarmen wordt vergroot. 

De stichting verricht haar activiteiten om niet of zonder dat daarvoor een tegenprestatie in de vorm van
marktconforme tarieven of kostendekkende bijdragen worden gevraagd en zonder dat wordt gestreefd
naar exploitatie-overschotten. 

Informatieverschaffing over continuïteit

De uitbraak van het Covid-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste
decennia geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsactiviteiten
in vele sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de onderbouwing van
de continuïteitsveronderstelling) is de impact van Covid-19 op onze organisatie geanalyseerd en
gewogen. Bij deze analyse is rekening gehouden met de neutrale impact van Covid-19 op de
onderneming in 2021 en de verwachte neutrale impact op de onderneming in 2022 en verder. Van
belang is dat bij de bepaling van de verwachte impact op de onderneming in 2022 en verder, en dus ook
de verwachte ontwikkeling in resultaat en liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien
van de duur van het Covid-19-virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en
op onze organisatie. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Tentmakersmission.com 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.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van
het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als
bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale
waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine
rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De financiële verslaglegging is zoveel mogelijk aangesloten bij 'Richtlijn RJk C2 Kleine fondswervende
organisaties', maar is niet integraal toegepast. Zowel het geven van het vereiste inzicht als redenen van
efficiency liggen aan deze belissing ten grondslag.

GRONDSLAGEN

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.

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.

Overige bedrijfskosten

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

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Liquide middelen

ABN AMRO 153.729 6.367

PASSIVA 

2021 2020
€ €

2  Overige reserves

Stand per 1 januari 367 187
Resultaatbestemming boekjaar 147.362 6.180

147.729 6.367
Dotatie bestemmingsreserve -147.350 -6.000

Stand per 31 december 379 367

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari 6.000 -
Dotatie 147.350 6.000

Stand per 31 december 153.350 6.000

Bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van niet uitgekeerde giften in 2020 en 2021. Het Covid-
19 virus heeft ervoor gezorgd dat niet alle projecten volledig konden doorgaan. 
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2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ €
Opbrengsten

Donaties, sponsoren en particuliere schenkingen 268.969 64.105
Ontvangen vrijwillgersvergoeding 2.160 -

271.129 64.105

3  Kosten projecten

Verleende ondersteuningen 121.450 55.350

4  Overige lasten

Algemene kosten 2.180 2.440

Algemene kosten

Overige algemene kosten 20 -
Vrijwilligersvergoedingen 2.160 2.440

2.180 2.440

5  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 137 135

Groot-Ammers, 17 mei 2022

Stichting Tentmakersmission.com

C. de Zwart G.J. van Dam B. van Zessen
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