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Kenmerk

4204470

Geachte heren
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Wensbus Gennep te
GENNEP bestaande uit de balans per 31 december 2019 en het overzicht baten en lasten over
2019 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van
de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust brj het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het vezamelen, het veruverken, het rubriceren
en het samenvatten van Íinanciële gegevens.

ln overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, 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.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Stichting Wensbus Gennep te GENNEp

ALGEMEEN

2.1 Gegevens stichting

Stichting Wensbus Gennep is opgericht d.d. 17 november 2016 bU akte van notaris Mr. Evert
Hendrik Wendelaar Bonga te Gennep.
De stichting is als rechtspersoon ingeschreven bij de K.v.K. te Venlo onder nummer: 673018S1.
Bij de belastingdienst is de stichting bekend onder nummer: 8569.20.691.
Overige gegevens van de stichting zijn te vinden op de website: www.wensbusgennep.nl

Door de belastingdienst is, op 1 augustus 2017 met terugwerkende kracht tot 17 november 2016,
de ANBI status verleend, hetgeen betekent dat de stichting onder de wet- en regelgeving van de
"Algemeen Nut Beogende lnstelling" valt.

De stichting heeft ten doel:
. Het verhogen van de leefbaarheid van de gemeente Gennep en de tot de gemeente

behorende dorpen onder meer door het voorzien van bereikbaar vervoer.
. De stichting tracht haar doel te bereiken door het exploiteren van een of meerdere

voertuigen alsmede het werven van vrijwilligers en het werven van fondsen.
. De stichting heeft géén winstoogmerk.
. De stichting beoogt het algemeen nut.

2.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Het bestuur stelt het
aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een fenningmeester aanwijzen.
Een bestuurder kan meer van de functies vervullen. Bestuurders worden benoemd voor
onbepaalde tijd.
Hoofdtaken en bevoegdheden van het bestuur zijn:

. Besturen van de stichting in de ruimste zin van het woord.

. Het sluiten van overeenkomsten ten behoeve van de stichting.

. Het aanvaarden van erfstellingen.

. Het aanstellen van een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van
stichting, doch slechts een vergoeding voor de gemaakte kosten in het kader van het uitoefenen
van hun functie.
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Stichting Wensbus Gennep te GENNEP

2.3 Akkoordverklaring door bestuursleden perbalansdatum

Voorzitter en
H.L.G.

Secretaris en bestuurslid:
L.A. Otten

Penningmeester en bestuurslid :

H.W.M. van den Bogaert......
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Stichting Wensbus Gennep te GENNEP

1 BALANS PER31 DECEMBER2Ol9
(na resultaatbestemming )

ACTIVA

Vasfe activa

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen

Reservering / vooziening

Langlopende schulden

Vooruitontvangen subsidiegelden

31 december 31 december
2019 2018

17.036 25.454

(1)

(2)

(3)

(4)

§

224

54.910

371

49.537

72.170 75.362

42.170 30.362

30.000 45.000

72.170
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Stichting Wensbus Gennep te GENNEP

BATEN EN LASTEN OVER 2019

Opbrengsten
Overige baten

Som der bedrijfsopbrengsten

Kosten

Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Opbrengsten minus kosten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Belastingen

Exploitatie overschot; hetgeen wordt gereserveerd voor de
aanschaf van een nieuwe wensbus en eventuele overige
investeringen, en vormt tevens een buffer voor
toekomstige hogere exploitatiekosten.

201 I 2018

(6)

(7)
6.750

26.418
7.113

22.767

33.1 68 29.880

(8)

(e)

(10)

(1 1)

(12)

(13)

2.223
726

17.684
439

11

1.989
411

15.220
339

34

21.083 17.993

12.085

-277

11.887

-217

11.808 11.670

11.808 11.670
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