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Heemstede, 21 december 2020

Onderwerp:           rapport inzake de jaarrekening 2018 t.n.v. Stichting Kite4Life

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening over 2018 van Stichting Kite4Life te Heemstede is door ons samengesteld op basis van de van 

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-

verliesrekening over 2018 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. Wij hebben u ondersteund 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 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 Kite4Life.

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.

Heemstede, 21 december 2020

Hoogachtend,

Booman Belasting en Administratiekantoor

H.C. Booman BSc MKB BC
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Stichting Kite4Life

Balans per 31 december 2018

A C T I VA 31-12-2018 22-10-2018 P A S S I VA 31-12-2018 22-10-2018
€ € € €

VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Vorderingen Stichtingsvermogen 2.703 0
Overige vorderingen en overlopende activa 3.122 0 2.703 0

3.122 0

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 419 0

419 0

Totaal Activa 3.122 0 Totaal Passiva 3.122 0
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Stichting Kite4Life

Winst- en verliesrekening 2018

€ €

Inkomsten
Giften en bijdragen 3.122

3.122

Bedrijfslasten
Overige bedrijfskosten 419

Som der bedrijfslasten 419

Bedrijfsresultaat 2.703

Financieel resultaat 0

Resultaat 2.703

31 december 2018

22 oktober 2018
tot en met
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Toelichting op de balans

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De stichting heeft ten doel:

Ons doel is om (ex-)kankerpatiënten en hun naasten te leren kitesurfen en gevoelens van hoop, vrijheid 

en trots in hun levens (terug) te brengen. Om dit te bereiken organiseren wij evenementen en faciliteren 

wij kitesurflessen in samenwerking met verschillende kitescholen in Nederland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
B. Soyogul (voorzitter)
J. Bergmann (secretaris)
M. Hohnen (penningmeester)

Beloningsbeleid:
Stichting Kite4Life werkt zoveel als mogelijk met vrijwilligers. De bestuurders van de Kite4Life Foundation 

ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen 

in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

RSIN nummer / KVK nummer:
859279480 / 72900318

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. 

De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar tenzij anders is vermeld.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van 

de uitstaande vorderingen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
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 worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

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

hebben.
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Stichting Kite4Life

Toelichting op de activa

31-12-2018 22-10-2018
€ €

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen giften en bijdragen 3.122 0

3.122 0
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Stichting Kite4Life

Toelichting op de passiva

31-12-2018 22-10-2018

€ €

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen administratiekosten 30 0
Overige nog te betalen bedragen 389 0

419 0

Totaal kortlopende schulden 419 0
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Stichting Kite4Life

Toelichting op de winst- en verliesrekening

22 oktober 2018

tot en met
31 december 2018

€

Inkomsten
Giften en bijdragen 3.122

3.122

Bedrijfslasten

Overige bedrijfskosten
Oprichtingskosten 339
Contributies en abonnementen 50
Administratie- en advieskosten 30

419

7


