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SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Het Witte Bos te 
Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 
2015 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 bij het bestuur van de 
stichting.

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. 
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het 
verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en samenvatten van financiële 
gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet 
kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder 
toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Amsterdam, 10 juli 2016 

Adviesbureau Varkevisser

Wouter Varkevisser B Ec
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Balans (na resultaatbestemming)

31-12-201431-12-2015

€€

 Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Op handelsdebiteuren 01.000
Vorderingen en overlopende activa 17.29417.580

17.29418.580

Liquide middelen 8.310106.096

ACTIVA 25.604124.676
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Balans (na resultaatbestemming)

31-12-201431-12-2015

€€

Eigen vermogen 

2.5652.719

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 760
Overige schulden en overlopende passiva 22.963121.957

23.039121.957

PASSIVA 25.604124.676
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Winst-en-verliesrekening

20142015

€€

 Bruto-bedrijfsresultaat

Opbrengsten 143.017189.501

143.017189.501

 Kosten

Directe projectkosten 113.958189.347
Huisvestingskosten 6.0500
Algemene kosten 4.1210

Som der kosten 124.129189.347

Resultaat 18.888154
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Algemeen

Oprichting en doelstelling stichting 
Stichting Het Witte Bos werd in 2013 opgericht door fotograaf Allard de Witte en journalist Joost Bos. Zij hebben als missie 
inspirerende multimediale projecten op te zetten op het snijvlak van journalistiek, kunst en maatschappij. Zo ontstond een 
nieuwe werkvorm: impact storytelling. 

De officiele missie van de stichting luidt: 
Het verrichten van activiteiten ten behoeve van de maatschappij, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onder de 
aandacht brengen van onderbelichte maatschappelijke problemen, door onder andere het publiek te informeren, 
inspireren, betrekken en bewust te maken van deze problemen door middel van uiteenlopende projecten. 

Bestuur 
Oud voorzitter en huidig ambassadeur van de stichting is Marleen Barth (fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste 
Kamer). Huidig voorzitter is Jacobine Geel (voorzitter van GGZ-Nederland). Het bestuur bestaat verder uit Vincent de 
Schepper (zorgondernemer) en Bas van Beek (directeur foto-agentschap Hollandse Hoogte). 



Stichting Het Witte Bos, Amsterdam

- 9 -

Algemene toelichting

ACTIVITEITEN

Het verrichten van activiteiten ten behoeve van de maatschappij, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onder de 
aandacht brengen van onderbelichte maatschappelijke problemen, door onder andere het publiek te informeren, inspireren, 
betrekken en bewust te maken van deze problemen door middel van uiteenlopende projecten. Het maken van kunstzinnige, 
culturele en informatieve uitingen. Zij beoogt geen winst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De 
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de 
schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te 
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het 
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat 
met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reëele 
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen 
volledig ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor 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.

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

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2015 nader toegelicht:

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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.

Onder de kortlopende vorderingen bevinden zich, evenals op 31 december 2014, geen posten met een overeengekomen 
looptijd die langer is dan 1 jaar.

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

31-12-201431-12-2015
€€

 Handelsdebiteuren

Totaal debiteuren 01.000

01.000

 Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen baten FAS In de Klas 7.6366.433
Reeds betaalde kosten FAS en Pleegzorg 6.08411.147
Reeds betaalde kosten FAS in de Klas 2.8400
Reeds betaalde kosten Project Beroepsgroepen Campagne 5270
Reeds betaalde kosten Project Mijn Andere Thuis 1270
Reeds betaalde kosten Project Waanzinnige verhalen 800

17.29417.580

Liquide middelen

31-12-201431-12-2015
€€

 Liquide middelen

Rekening-courant bank 8.310106.096

8.310106.096
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Eigen vermogen

Het verloop van het kapitaal van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:
 
Overige reserves

31-12-201431-12-2015

€€

Stand per 1 januari -16.3232.565
Resultaat boekjaar 18.888154

Stand per 31 december 2.5652.719
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Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden, toelichting

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2014, geen posten met een overeengekomen looptijd 
die langer is dan 1 jaar.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

 
 
 
  

31-12-201431-12-2015

€€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 760

Nog te besteden inzake projecten
Reeds ontvangen bijdragen FAS en Pleegzorg 22.9630
Reeds ontvangen bijdragen Inhuisplaatsing 0935
Reeds ontvangen bijdragen Campagne huisartsen 058.634
Reeds ontvangen bijdragen Waanzinnige verhalen 047.188
Reeds ontvangen bijdragen Kindermishandeling 01.215
Reeds ontvangen bijdragen FAS 2025 013.985

22.963121.957
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2015 nader toegelicht:

20142015
€€

Totaal opbrengsten

FAS-project 7.2500
Verloskundigenproject 99.0670
FAS in de Klas 7.63626.595
FAS en Pleegzorg 23.06467.248
inhuisplaatsing 047.058
campagne huisartsen 021.054
Kindermishandeling 018.785
Waanzinnige verhalen 07.242
Donaties FAS-project 2025 01.015
Stichtingsopbrengsten 6.000504

143.017189.501

Directe projectkosten

FAS-Project -14.510350
Verloskundigenproject 97.7680
FAS in de Klas 7.63626.595
FAS en Pleegzorg 23.06467.248
Inhuisplaatsing 047.058
Campagne 021.054
Waanzinnige verhalen 07.242
Kindermishandeling 018.785
FAS 2025 01.015

113.958189.347

Huisvestingskosten

Huurkosten huisvesting 6.0500

6.0500

Algemene kosten

Overige algemene kosten 4.1210

4.1210




