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Aan het bestuur van
Stichting Halfvol
Akkerwindestraat 1 512
6832 CR  Arnhem

Arnhem, 27 mei 2022 

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Halfvol te Arnhem.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Halfvol te Arnhem.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Halfvol te gemeente Arnhem is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Halfvol.

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 er dan ook van 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.

1.3 Algemeen

Vergelijkende cijfers
Bij de balans zijn ter vergelijking cijfers opgenomen over het voorafgaande boekjaar. Deze vergelijkende
cijfers zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening 2020 d.d. 28 juni 2021. Bij de staat van
baten en lasten zijn als vergelijkende cijfers opgenomen de begroting over 2021. Vergelijking met de
staat van baten en lasten over 2020 is achterwege gelaten doordat de rubricering van de baten en lasten



over 2021 dusdanig afwijkend is van 2020, dat vergelijking van deze cijfers niet mogelijk is.

Oprichting stichting
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 9 juli 2014, voor mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te
Arnhem. 

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
(a) 
het op een toegankelijk manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema's bij een breed
publiek door het ontwikkelen van concepten, het organiseren van evenementen, het aangaan van
projecten en het verrichten van diverse activiteiten;
de kernwoorden voor alle activiteiten die stichting verricht zijn kunst, cultuur, cross-overs, innovatie,
ondernemerschap, het maken van nieuwe verbindingen en concreet doen;
(b)
het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat op 31 december 2021 uit de volgende bestuursleden:

- G.C. van Kleef (voorzitter)
- R.E. de Haas (penningmeester)
- J.H. Vogelaar (secretaris)
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

31-12-2021 31-12-2020

€ % € %

Financiële structuur

Activa

Vorderingen 49.485 11,4 59.489 38,3
Liquide middelen 382.766 88,6 95.749 61,7

432.251 100,0 155.238 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 30.146 7,0 27.360 17,6
Voorzieningen 52.500 12,1 52.500 33,8
Kortlopende schulden 349.605 80,9 75.378 48,6

432.251 100,0 155.238 100,0
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 49.485 59.489
Liquide middelen 382.766 95.749

432.251 155.238

Kortlopende schulden -349.605 -75.378

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 82.646 79.860

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 82.646 79.860

Financiering

Stichtingsvermogen 30.146 27.360
Voorzieningen 52.500 52.500

82.646 79.860

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.

J. Daams AA

Stichting Halfvol, gemeente Arnhem
5


