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Kantoor Dallinga 
administratieve & fiscale dienstverlening

Kantoor Dallinga 
Hoofdweg 162A
9626 AK  Schildwolde

Tel 0598-423605
www.kantoordallinga.nl
info@kantoordallinga.nl

               Stichting de Verbinding

               het bestuur

               Osloweg 35

               9723 BG  GRONINGEN

Referentie:                 Schildwolde, 1 november 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geachte bestuurders,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Kantoor Dallinga

A.I. Dallinga RB

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Wij geven graag een nadere toelichting.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting de Verbinding te Groningen

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de

hierop gebasseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden 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 vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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Stichting de Verbinding te Groningen  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- De heer D. Knook (lid)

Blijkens de akte d.d. 14 mei 2007 werd de Stichting de Verbinding per genoemde datum opgericht.

De doelstelling van Stichting de Verbinding wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- het bevorderen van de emancipatie van mensen met een zintuiglijk of lichamelijke of verstandelijke

beperking, in het bijzonder mensen met een auditieve of communicatieve handicap;

- het bevorderen van kennis en bewustzijn in de maatschappij over mensen met handicap, met name

auditieve en/of communicatieve handicap.

- het ondersteunen van mensen met een zintuiglijke of lichamelijke of verstandelijke beperking, in het

bijzonder mensen mte een auditieve of communicatieve handicap;

- De heer V.S.J. Schipper (voorzitter)

- De heer A.A.M. van Bijsterveldt (secretaris en penningmeester)

Het bestuur wordt gevoerd door:
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Stichting de Verbinding te Groningen

1.3  Meerjarenoverzicht

2021 2020 2019 2018

€ € € €

Netto-omzet 5.165 - 100 50

Bruto bedrijfsresultaat 5.165 - 100 50

Afschrijvingen materiële vaste activa 156 238 238 238

Kantoorkosten - - 21 157

Algemene kosten 2.146 - 475 750

Som der kosten 2.302 238 734 1.145

Bedrijfsresultaat 2.863 -238 -634 -1.095

Rentelasten en soortgelijke kosten -119 -115 -253 -239

Som der financiële baten en lasten -119 -115 -253 -239

Resultaat 2.744 -353 -887 -1.334

Buitengewone baten - - - 1.077

Buitengewoon resultaat - - - 1.077

Resultaat 2.744 -353 -887 -257

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

 - 5 -



2.  JAARREKENING

 - 6 -



Stichting de Verbinding te Groningen  

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris - 156

- 156

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen [2] 5.000 5.000

5.000 5.000

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen [3] - 5.751

- 5.751

Liquide middelen [4] 11.206 2.256

Totaal activazijde 16.206 13.163

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting de Verbinding te Groningen  

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Wettelijke reserve [5] 15.157 12.413

15.157 12.413

Kortlopende schulden

Overlopende passiva [6] 1.049 750

1.049 750

Totaal passivazijde 16.206 13.163

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting de Verbinding te Groningen

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Netto-omzet [7] 5.165 -

Bruto bedrijfsresultaat 5.165 -

Afschrijvingen materiële vaste activa [8] 156 238

Algemene kosten [9] 2.146 -

Som der kosten 2.302 238

Bedrijfsresultaat 2.863 -238

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -119 -115

Som der financiële baten en lasten -119 -115

Resultaat 2.744 -353

2021 2020
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Stichting de Verbinding te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting de Verbinding 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.

De activiteiten van Stichting de Verbinding, statutair gevestigd te Groningen, bestaan voornamelijk uit:

- het bevorderen en ondersteunen van mensen met een zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke

beperking, in het bijzonder mensen met een auditieve of communicatieve handicap;

- het bevorderen van kennis en bewustzijn in de maatschappij over mensen met handicap; met name

auditieve en/of communicatieve handicap.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Osloweg 35 te Groningen.

Stichting de Verbinding, statutair gevestigd te Groningen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 02098941.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers

per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of

ten laste van de winst- en verliesrekening. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers

op transactiedatum. 
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Stichting de Verbinding te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare

waarde (zie verder de toelichting "Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa"); afwaardering vindt

plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;

voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op

nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de onderneming in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor

de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar

schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare

activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen

toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de

voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend

van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële

waarde.

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.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten

uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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Stichting de Verbinding te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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

hebben.

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. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.
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Stichting de Verbinding te Groningen  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 1.190

Cumulatieve afschrijvingen -1.034

Boekwaarde per 1 januari 156

Afschrijvingen -156

Mutaties 2021 -156

Aanschafwaarde 1.190

Cumulatieve afschrijvingen -1.190

Boekwaarde per 31 december -

Inventaris 20 %

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen  [2]

De belangen van de vennootschap in groepsmaatschappijen zijn als volgt verdeeld:

Naam Vestigings-

plaats

Aandeel in 

kapitaal

Eigen 

vermogen 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

Resultaat 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

% € €

De Verbinding B.V. Groningen 7,7 376.345 133.058

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming De Verbinding B.V. 5.000 5.000

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting de Verbinding te Groningen  

2.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen  [3]

Lening De Verbinding B.V. - 5.751

Liquide middelen  [4]

ABN Amro .948 11.206 2.256
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Stichting de Verbinding te Groningen  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Stichtingsvermogen  [5]

Stand per 1 januari 12.413 12.766

Bij: resultaat boekjaar 2.744 -353

Stand per 31 december 15.157 12.413

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva  [6]

Nog te betalen accountantskosten 1.049 750
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Stichting de Verbinding te Groningen

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Netto-omzet  [7]

Ontvangen giften 5.165 -

Afschrijvingen materiële vaste activa  [8]

Inventaris 156 238

Algemene kosten  [9]

Accountantskosten 300 -

Advieskosten 1.846 -

2.146 -

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [10]

Bankkosten en provisie 119 115
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3.  BIJLAGEN
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Stichting de Verbinding te Groningen

3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2021

Inves-

teringen

2021

Desinves-

teringen

2021

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2021

Afschrij-

vingen tot

01-01-2021

Afschrij-

vingen 

2021

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2021

Boekwaarde 

per 

31-12-2021

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € € € € € %

Materiële vaste activa

Inventaris
Website (overname Vitaech BV) 31-12-2017 450 450 405 45 - 450 - - 20,00

HP Notebook (overname Vitaech BV) 31-12-2017 740 740 629 111 - 740 - - 20,00

1.190 - - 1.190 1.034 156 - 1.190 - -

Totaal materiële vaste activa 1.190 - - 1.190 1.034 156 - 1.190 - -

Totaal vaste activa 1.190 - - 1.190 1.034 156 - 1.190 - -
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