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ALGEMEEN



 

                   

Aan het bestuur van
Stichting Sonate  
Moezelstraat 74
8226 LB Lelystad

Veenendaal, 8 juni 2021 

Geacht bestuur,

In overeenstemming met uw opdracht hebben brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot
de stichting.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door u zijn
verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Verantwoordelijkheid van de samensteller

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het
Register Belastingadviseurs).
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen
beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als
belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen
verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met gebruikmaking van Richtlijn 640 (organisaties-zonder-winsstreven) als opgenomen in
de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Veenendaal, 8 juni 2021

Huting belastingadvies & administratie

M.M.J. Huting RB 
 



BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Algemeen

De statutaire naam van de Stichting is "Stichting Sonate". De stichting is opgericht op 10 november 2010 en is
gevestigd te Lelystad.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan hen die tegenspoed in het leven (hebben) ervaren
en om mensen die onbaatzuchtig bijstand aan anderen bieden daarbij te ondersteunen en te stimuleren en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: De heer C.J. Herderschee

Penningmeester: De heer G.K. Zijlstra

Secretaris: Mevrouw M.J.C. van der Sloot-van den Bronk

Lelystad,  8 juni 2021

  
C.J. Herderschee, voorzitter G.K. Zijlstra, penningmeester

 
 
M.J.C. van der Sloot-van den Bronk, secretaris 
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JAARVERSLAG



BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

! !

31 december 2019

! !

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Leningen u/g 9.118 7.635

Vlottende activa

Liquide middelen 81.214 104.298

 90.332 111.933

PASSIVA

Reserves en fondsen

Kapitaal 89.717 111.256

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 615 677

 90.332 111.933

Verslag 2020
Lelystad
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

!

Realisatie
2019

!

Baten

Rente leningen - 1.197
Ontvangen giften 1.300 900

Som der baten 1.300 2.097

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten 352 352
Algemene lasten 2.471 3.479
Uitkeringen 22.053 10.150

24.876 13.981

Saldo voor financiële baten en lasten -23.576 -11.884
Koersverschillen 2.293 -
Rentelasten en soortgelijke lasten -256 -280

2.037 -280

Saldo -21.539 -12.164

Resultaatbestemming

Kapitaal -21.539 -12.164

Verslag 2020
Lelystad
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met gebruikmaking van algemeen aanvaarde grondslagen als opgenomen in de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan hen die tegenspoed in het leven (hebben) ervaren
en om mensen die onbaatzuchtig bijstand aan anderen bieden daarbij te ondersteunen en te stimuleren en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Met dien verstande dat ongerealiseerde
koersresultaten worden toegerekend aan het jaar waarop zijn betrekking hebben, doch worden verwerkt in de
post reserve koersverschillen effecten onder het vermogen tot zij gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's 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.

Verslag 2020
Lelystad
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

2020

!

2019

!

Leningen u/g

Leningnemer 1 2.000 -
Leningnemer 2 100 650
Leningnemer 3 100 -
Leningnemer 4 2.043 -
Leningnemer 5 460 -
Leningnemer 6 25 125
Leningnemer 7 - 700
Leningnemer 8 1.360 3.130
Leningnemer 9 3.030 3.030

9.118 7.635

Leningnemer 1

Stand per 1 januari - -
Verstrekte leningen 2.000 -

Langlopend deel per 31 december 2.000 -

De lening is verstrekt op 30 maart 2020. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening wordt met
ingang van 1 april terugbetaald in maandelijkse termijnen en is uiterlijk terugbetaald voor 1 april 2022. In
2020 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

Leningnemer 2

Stand per 1 januari 650 -
Verstrekte leningen - 1.100
Aflossing -550 -450

Langlopend deel per 31 december 100 650

De lening is verstrekt op 25 januari 2019 en 13 maart 2019. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De
lening wordt met ingang van 1 april 2019 terugbetaald in maandelijkse termijnen van ! 50. De aflossing van
de lening kan vroegtijdig plaatsvinden.

Verslag 2020
Lelystad
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2020

!

2019

!

Leningnemer 3

Stand per 1 januari - -
Verstrekte leningen 100 -

Langlopend deel per 31 december 100 -

De lening is verstrekt op 14 mei 2020. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening is uiterlijk
terugbetaald voor 13 mei 2021. In 2020 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

Leningnemer 4

Stand per 1 januari - -
Verstrekte leningen 2.043 -

Langlopend deel per 31 december 2.043 -

De lening is verstrekt op 8 juli 2020. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening is uiterlijk
terugbetaald voor 8 juli 2022. In 2020 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

Leningnemer 5

Stand per 1 januari - -
Verstrekte leningen 460 -

Langlopend deel per 31 december 460 -

De lening is verstrekt op 19 juli 2020. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening is uiterlijk
terugbetaald voor 19 juli 2021. In 2020 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

Leningnemer 6

Stand per 1 januari 125 -
Verstrekte leningen - 300
Aflossing -100 -175

Langlopend deel per 31 december 25 125

De lening is verstrekt op 29 april 2019. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening wordt met
ingang van 1 juni 2019 terugbetaald in 12 maandelijkse termijnen van ! 25. De aflossing van de lening kan
vroegtijdig plaatsvinden.

Leningnemer 7

Stand per 1 januari 700 -
Verstrekte leningen - 1.000
Aflossing -700 -300

Langlopend deel per 31 december - 700

De lening is verstrekt op 2 september 2019. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening wordt
met ingang van 28 oktober 2019 terugbetaald in maandelijkse termijnen van ! 100. De aflossing van de lening
kan vroegtijdig plaatsvinden. De lening is in 2020 volledig afgelost.

Verslag 2020
Lelystad
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2020

!

2019

!

Leningnemer 8

Stand per 1 januari 3.130 -
Verstrekte leningen - 3.190
Aflossing -1.770 -60

Langlopend deel per 31 december 1.360 3.130

De lening is verstrekt op 4 september 2019. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening wordt
met ingang van 1 oktober 2019 terugbetaald in maandelijkse termijnen van ! 20. De aflossing van de lening
kan vroegtijdig plaatsvinden.

Leningnemer 9

Stand per 1 januari 3.030 -
Verstrekte leningen - 3.030

Langlopend deel per 31 december 3.030 3.030

De lening is verstrekt op 22 oktober 2019. De lening is afgesloten met een rente van 0%. De lening wordt met
ingang van 1 november 2019 terugbetaald in maandelijkse termijnen en is uiterlijk terugbetaald voor 1 juni
2020. In 2020 heeft geen aflossing plaatsgevonden.

Verslag 2020
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VLOTTENDE ACTIVA

2020

!

2019

!

Liquide middelen

BinckBank N.V. - 998
ING Bank N.V. 81.150 102.513
Goldrepublic - 723
Kas 64 64

81.214 104.298

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal

Stand per 1 januari 111.256 123.420

111.256 123.420
Resultaatbestemming boekjaar -21.539 -12.164

Stand per 31 december 89.717 111.256

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 615 677

Verslag 2020
Lelystad
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers in dienst.

Overige bedrijfslasten

Realisatie
2020

!

Realisatie
2019

!

Kantoorlasten

Telefoon 277 277
Overige kantoorlasten 75 75

352 352

Algemene lasten

Administratielasten 605 605
Bestuurskosten 1.866 2.874

2.471 3.479

Lelystad,  8 juni 2021

  
C.J. Herderschee, voorzitter G.K. Zijlstra, penningmeester

 
 
M.J.C. van der Sloot-van den Bronk, secretaris 
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