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Aan het bestuur van
Stichting ALS Westland
Poeldijksepad 7b
2675 CL Honselersdijk
Maasdijk, 24 juni 2020
Ons kenmerk: 45001013
Behandeld door: Mevr. E. Boer AA
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarrekening over 2019 van Stichting ALS Westland te Honselersdijk.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting ALS Westland te Honselersdijk is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening
over 2019 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 ALS Westland. 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 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.
Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting ALS Westland met als doel Stichting ALS
Westland in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is
uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting ALS Westland en dient niet te worden verspreid aan of te worden
gebruikt door anderen.

ALGEMEEN
Doelstelling
De doelstelling van Stichting ALS Westland, statutair gevestigd te Poeldijksepad 7b, 2675 CL te Honselersdijk,
gemeente Westland is: het vergroten van de naamsbekendheid van Amyotrofische Lateraal Sclerose, het inzamelen
van geld voor onderzoek naar de oorzaak en oplossing van ALS alsmede voor de kwaliteit van zorg en leven van ALS
patiënten.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Mevrouw L.M. Slaghuis - Vellekoop (voorzitter);
Mevrouw M.M. Scheffers - van Schie (secretaris);
Mevrouw M.C.J. Bransen - den Haan (penningmeester).
Het beloningsbeleid van de stichting is dat er geen beloning of vergoeding of anders zins gelden worden uitbetaald
aan bestuursleden of vrijwilligers.
Algemeen
Het kvk nummer van de stichting is 58238778.
Het RSIN nummer van de stichting is 852939681.
De stichting is Anbi gecertificeerd.
Het e-mail adres is: info@alswestland.nl
Website: www.alswestland.nl
Actiewebsite: www.alocalswimwestland.nl
Rekeningnummer: NL87 RABO 0336 2307 53.
Actueel beleidsplan
De stichting probeert haar doelen onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen, het geven van
presentaties en door personen te mobiliseren om deel te nemen aan evenementen of een eigen actie te starten ten
behoeve van ALS.
Actueel verslag
Stichting ALS Westland heeft in 2019 een resultaat kunnen behalen van € 70.840. HIervan is € 60.000 geoormerkt
aan de op pagina genoemde bestedingen en is een bedrag van € 10.840 toegekend aan de reserve.
In 2019 zijn prachtige giften ontvangen van particulieren, sportverenigingen, bedrijven, organisaties, service clubs,
stichtingen en kerken. De opbrengst van het evenement Happie Prikken voor het goede doel (Bazar de Kiem) werd
geschonken aan de Stichting ALS Westland. Een prachtig evenement was ook de 24-uurs tennismarathon Sla ALS de
wereld uit! georganiseerd door een gedreven club vrijwilligers bij Tennisvereniging Honselersdijk. Daarnaast
kwamen onmisbare bedragen binnen via jarigen, trouwparen, jubilarissen, acties van bedrijven en organisaties. Deze
staan vermeld op de website www.alswestland.nl en/of zijn gedeeld via onze social mediakanalen.
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Op 15 augustus 2020 zou de 4e editie van het zwemevenement A Local Swim Westland gaan plaatsvinden, maar bij
het uitwerken van dit jaarrapport is inmiddels bekend dat dit evenement in verband met de coronacrisis verzet moest
worden naar 14 augustus 2021. De start van de inschrijving begin maart j.l. kende veel enthousiasme. In een paar
dagen tijd schreven zich maar liefst ruim 500 deelnemers in. Voor de mensen die nog niet hebben ingeschreven en
dit graag willen: het ligt in de bedoeling om de inschrijving in maart 2021 te heropenen.
Stichting ALS Westland bedankt iedereen enorm die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan het resultaat
van 2019! Samen zijn we sterker tegen ALS!
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Ruitenburg adviseurs & accountants

Mw. E. Boer
Accountant-Administratieconsulent
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Activa
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vlottende activa
Vorderingen

Handelsdebiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen
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-

1
2

3

8

120
3.505
-

3.625

47.246

64.319

47.246

67.944
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Passiva

Stichtingsvermogen
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Stichtingsvermogen

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

25.059

14.220

22.187

53.724

47.246

67.944

Kortlopende schulden

Overlopende passiva
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

€
Netto-opbrengsten
Besteed aan bestemmingen

6
7

70.909
-60.000

Resultaat

Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

8

Resultaat uit bedrijfsuitoefening
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2019
€

10

€

2018
€

644.433
-653.000
10.909

-8.567

1

-

10.908

-8.567

-68

-159

10.840

-8.726
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting ALS Westland is feitelijk gevestigd op Poeldijksepad 7b, 2675 CL te Honselersdijk en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 58238778.
Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming
De activiteiten van Stichting ALS Westland bestaan voornamelijk uit: het vergroten van de naamsbekendheid van
Amyotrofische Lateraal Sclerose, het inzamelen van geld voor onderzoek naar de oorzaak en oplossing van ALS
alsmede voor de kwaliteit van zorg en leven van ALS patiënten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als
bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de
'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de
Jaarverslaggeving van toepassing.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met
de afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Grondslagen

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.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
Vorderingen

31-12-2019
€

31-12-2018
€

-

120

-

3.505

47.246

64.319

1 Handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren
2 Overlopende activa
Nog te ontvangen sponsoring
3 Liquide middelen

Rabobank rekening courant
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.

Stichtingsvermogen
€
Stand per 1 januari 2019
Resultaat boekjaar
Afdrachten

14.220
10.840
-1

Stand per 31 december 2019

25.059

Kortlopende schulden

31-12-2019
€

31-12-2018
€

1
22.186

724
53.000

22.187

53.724

5 Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Nog te betalen kosten
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
2019
€

2018
€

70.909
-

31.372
613.061

70.909

644.433

60.000

653.000

25.000
7.500
7.500
20.000

225.000
-30.000
100.000
9.000
51.000
75.000
-10.000
28.750
33.000
18.400
30.000
20.000
5.000
5.000
33.350
59.500
-

60.000

653.000

-68

-159

68

159

68

159

6 Netto-opbrengsten

Opbrengst acties en donaties
Opbrengst A Local Swim Westland

7 Besteed aan bestemmingen

Onderzoeken
Onderzoeken
Personalized medicine therapie
ALS Nederland Wetenschappelijk onderzoek
Project Tricals- Origin/Reactive
Project Development of an oxidative stress-specific biomarker assay
Project ArchDtect
Klinische trial naar het effect van Penicilline en Hydrocortison
ALS Nederland Kwaliteit van Zorg en Leven patiënten nu
Kennis delen voor betere ALS zorg vervolg ALS Kennisplatform
Multidisciplinaire behandelrichtlijn
Het virtuele huis
Stichting ALS op de Weg
Stichting Vaarwens
Interne alarmeringen voor patiënten met beperkte handfunctie en spraak
Kwaliteit van Leven Patiënten nu
Kwaliteit van Zorg en Leven
Integreren van genetische en MRI data
Project Mine Beyond NL2

8 Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente
Betaalde bankrente
Rente/kosten bank rekening-courant
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Honselersdijk,

L.M. Slaghuis - Vellekoop
Voorzitter
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M.M. Scheffers - van Schie
Secretaris

14

M.C.J. Bransen - den Haan
Penningmeester
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Specificatie stichtingsvermogen

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

2019
€

2018
€

14.220

22.946

10.840

-8.726

-1

-

25.059

14.220

Afdrachten
Onderzoeken
Stand per 31 december
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