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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Water Natuurlijk  
Anholtpier 4  
1506 BV Zaandam

Kenmerk Behandeld door Datum

4290-2020 JD 11 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 263.815 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 98.166,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten lasten over 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Water
Natuurlijk. 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 dan ook ervan 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Kaatsheuvel, 11 mei 2021

Z! Accountants

M.A. Zoutewelle RB 
Accountant-Administratieconsulent              

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 3 -

___________________________________________________________________________________________________________



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Water Natuurlijk bestaan voornamelijk uit het bevorderen van een duurzaam
ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en
planten nu en in de toekomst goed toeven is

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer R.J. Linnekamp (secretaris), de heer H. de Graaf 
(penningmeester) en de heer P.W.M. Snoeren (voorzitter).

3.3                Oprichting

Bij notariële akte d.d. 25 april 2008 verleden voor notaris Y.F.W.A. Simonis te Nijmegen is opgericht de
stichting Stichting Water Natuurlijk.

3.4                Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn door ons ontleend aan de jaarrekening over 2019 welke niet door ons is
opgesteld. In verband met de vergelijkbaarheid van de cijfers is de presentatie aangepast aan de door ons
gevoerde wijze van rapporteren.

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 98.166 tegenover negatief € 53.395 over 2019. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten van particulieren 101.371 111.977
Baten regio's 15.168 29.572

116.539 141.549

Lasten

Regio- en campagnelasten 5.319 187.206

Kosten van beheer en administratie 12.754 7.329

Financiële baten en lasten 300 409

Saldo 98.166 -53.395

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€

31-12-2019

€
Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 261.246 163.080

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 12.403 14.285
Liquide middelen 251.412 151.144

263.815 165.429

Af: kortlopende schulden 2.569 2.349

Werkkapitaal 261.246 163.080

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 12.403 14.285
Liquide middelen  (2) 251.412 151.144

 263.815 165.429

 263.815 165.429

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Stichtingsvermogen 261.246 163.080

Kortlopende schulden  (4) 2.569 2.349

 263.815 165.429

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Baten van particulieren  (5) 101.371 111.977
Baten regio's  (6) 15.168 29.572

Som der baten 116.539 141.549

Lasten

Regio- en campagnelasten 5.319 187.206

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 12.754 7.329

Saldo voor financiële baten en lasten 98.466 -52.986
Rentelasten en soortgelijke lasten  (8) -300 -409

Saldo 98.166 -53.395

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Water Natuurlijk is feitelijk gevestigd op Anholtpier 4  te Zaandam, maar is statutair gevestigd te
Apeldoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08174852.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Water Natuurlijk 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.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW alsmede de Richtlijn 640 uit de
RJ. Hierbij is gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale
waarderingsgrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969.

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 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 genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen 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.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van
werving van baten aan de beheerkosten.

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
- 11 -

___________________________________________________________________________________________________________



Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Debiteuren

Nog te ontvangen bijdragen 1.830 4.999
Voorziening dubieuze vorderingen - -1.300

1.830 3.699

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 10.573 10.573
Overlopende activa - 13

10.573 10.586

Overige vorderingen

Rekening-courant Vereniging Water Natuurlijk 10.573 10.573

Overlopende activa

Rente - 13

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

2. Liquide middelen

Triodos betaalrekening regio NoordWest 1.359 1.474
Triodos betaalrekening regio Brabant 17.413 9.177
Triodos betaalrekening regio West 1.193 1.166
Triodos betaalrekening regio Oost 838 115
Triodos betaalrekening regio Groningen 4.293 3.690
Triodos betaalrekening St. Landelijk 37.903 20.832
Triodos betaalrekening regio Fryslan 9.186 5.043
Triodos betaalrekening regio Limburg 1.135 467
Triodos betaalrekening regio Zeeland 3.270 1.670
Triodos betaalrekening regio Midden 961 438
Triodos betaalrekening regio St. Landelijk 2.108 10.972
ASN Spaarrekening 125.139 70.126
Triodos Spaarrekening regio Limburg 1.624 974
Triodos Spaarrekening St. Landelijk 44.990 25.000

251.412 151.144

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2020

€

2019

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 163.080 216.475
Resultaatbestemming 98.166 -53.395

Stand per 31 december 261.246 163.080

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

4. Kortlopende schulden

Overlopende passiva 2.569 2.349

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 2019 - 1.500
Accountantskosten 2020 2.569 -
Rente- en bankkosten - 149
Vooruitontvangen afdrachten - 700

2.569 2.349

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€
5. Baten van particulieren

Baten afdrachten 101.132 111.793
Giften en donaties 239 184

101.371 111.977

6. Baten regio's

Regio Fryslan 3.800 10.689
Regio Brabant 7.647 7.621
Regio Limburg 1.380 2.783
Regio Midden - 2.080
Regio Noordwest - 1.932
Regio Oost 25 1.510
Regio Noordoost 1.316 1.493
Regio Zeeland 1.000 1.000
Regio West - 464

15.168 29.572

Regio- en campagnelasten

Regiolasten 2019 - 113.433
Campagnelasten 2019 - 73.773
Regiolasten NoordWest 864 -
Regiolasten Fryslan 407 -
Regiolasten Limburg 812 -
Regiolasten Midden 227 -
Regiolasten Oost 302 -
Regiolasten West 920 -
Regiolasten Brabant 159 -
Regiolasten Groningen 1.478 -

transporteren 5.169 187.206

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€
Transport 5.169 187.206

Regiolasten Zeeland 150 -

5.319 187.206

7. Overige bedrijfslasten

Kantoor lasten 4.787 662
Algemene lasten 7.967 6.667

12.754 7.329

Kantoor lasten

Kantoorbehoeften 187 -
Automatiseringslasten 4.600 641
Overige kantoorlasten - 21

4.787 662

Algemene lasten

Accountantslasten 2019 2.930 476
Accountantslasten 2020 2.571 -
Kosten vergaderingen 521 1.412
Reis- en verblijfkosten 693 993
Representatielasten 111 -
Overige algemene lasten 1.141 3.786

7.967 6.667

Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten -300 -409

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Het verlies ad € 53.395 is in mindering gebracht op stichtingsvermogen.
Bestemming van de winst 2020

Het bestuur besluit om het positieve resultaat over 2020 ad € 98.166 toe te voegen aan het
stichtingsvermogen. 
Vooruitlopend hierop is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Water Natuurlijk te Apeldoorn
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Ondertekening bestuur voor akkoord
11 mei 2021

R.J. Linnekamp H. de Graaf 

P.W.M. Snoeren

 


