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1.  JAARREKENING



Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 1.094 -

1.094 -

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren 21.942 35.080

Subsidievorderingen 11.500 22.500

Overige vorderingen 57 -

Overlopende activa 9.873 26.193

43.372 83.773

Liquide middelen [3] 242.865 249.016

Totaal activazijde 287.331 332.789

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves 60.000 60.000

Overige reserves 112.942 91.696

172.942     151.696     

Kortlopende schulden [4]

Schulden aan kredietinstellingen 4 -

Handelscrediteuren 6.968 4.544

Schulden ter zake van pensioenen 4.388 7.988

Subsidieverplichtingen 83.970 109.374

Overige schulden 250 -

Overlopende passiva 18.809 59.187

114.389 181.093

Totaal passivazijde 287.331 332.789

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021  Begroting 

2021 

2020

Baten uit activiteiten [5] 146.980 77.450 164.503

Subsidiebaten [6] 219.651 243.758 218.031

Baten 366.631 321.208 382.534

Directe lasten activiteiten [7] 334.117 304.760 280.056

Activiteitenlasten 334.117 304.760 280.056

Bruto exploitatieresultaat 32.514 16.448 102.478

Personeelskosten [8] -3.360 4.056 6.583

Afschrijvingen [9] 128 - -

Organisatorische kosten [10] 14.383 12.392 19.553

Beheerslasten 11.151 16.448 26.136

Exploitatieresultaat 21.363 - 76.342

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [11] 1 - 19

Rentelasten en soortgelijke kosten [12] -118 - -

Som der financiële baten en lasten -117 - 19

Resultaat 21.246 - 76.361

Resultaat *) 21.246 - 76.361

Bestemming resultaat:

Overige reserve 21.246 - 76.361

21.246 - 76.361

*) De activiteiten van stichting Studenten voor Samenleving onder de noemer VoorUit zijn in 2020 flink uitgebreid. Naast de

continuering van VoorUit verbindt de wijk, gefinancierd door gemeente Amsterdam en verscheidene vermogensfondsen, verkreeg de

stichting ook enkele opdrachten voor community building in Zaandam (Poelenburg en Peldersveld), Stek West en Amstelveen. Deze

opdrachten liepen door in 2021. Daarnaast voerde de stichting enkele projecten uit: in opdracht van de gemeente Amsterdam

werken we aan digitale inclusie met de Levende Helpdesk en verlenen we diensten voor de KennisAlliantie Eenzaamheid, waaronder

de Week van de Eenzaamheid. Op verzoek van de VU leveren we een bijdrage in de ontwikkeling van Community Service Learning.

De Covid 19-pandemie heeft in 2021 invloed gehad op de programmering en uitvoering van activiteiten en projecten. Waar mogelijk

is in overleg met de stakeholders voor alternatieven gekozen. Waar nodig zijn evenementen uitgesteld tot betere tijden. Online

alternatieven hebben weinig kosten meegebracht, voor lokale activiteiten was veelal lokale financiering mogelijk en begrote kosten

voor reiskostenvergoeding, kantoorartikelen e.d. zijn gedeeltelijk weggevallen. Tegelijkertijd zijn er wel veel kosten gemaakt voor

online communicatie zoals abonnementen op zoom voor elke buurt en is extra geïnvesteerd in werving en selectie van nieuwe

studenten en starters. Ook zijn er meer kosten gemaakt voor deskundigheidsbevordering, waaronder intervisie vanwege de hoge

mentale druk die studenten en starters ervoeren en extra trainingen voor nieuwe studenten ivm groter verloop. In sommige gevallen

is er een tegemoetkoming in de woonkosten gerealiseerd voor studenten die lang zonder huisgenoot woonden. 

Deze wijziging in posten levert uiteindelijk een eindresultaat op dat kwantitatief niet veel verschilt van de oorspronkelijke begroting.
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 21.363

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 128

128

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 40.401

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -66.708

-26.307

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -4.816

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1

Rentelasten en soortgelijke kosten -118

-117

Kasstroom uit operationele activiteiten -4.933

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -1.222

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.222

Mutatie geldmiddelen -6.155

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 249.016

Mutatie geldmiddelen -6.155

Stand per 31 december 242.861

2021
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

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 jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine

Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1) en de voorschriften van de subsidiënten.

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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan

kredietinstellingen.

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

Stichting Studenten voor Samenleving 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.

Stichting Studenten voor Samenleving, statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht op 6 maart 2008 en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34297687.

De activiteiten van Stichting Studenten voor Samenleving, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan

voornamelijk uit het bevorderen van de maatschappelijke integratie van nieuwe Nederlanders, in de meest

ruime zin van het woord en tracht dit onder meer te bereiken door: 

- het (doen) huisvesten van studenten van de Vrije Universiteit, in de woonwijken alwaar de nieuwe

Nederlanders in hoofdzaak woonachtig zijn; 

- het op academisch verantwoorde wijze (doen) begeleiden van deze studenten bij kleinschalige

integratieprojecten ter plaatse, zoals huiswerkbegeleiding, taal- en computerhulp. hulp bij omgang met

financiële middelen en het organiseren van sportieve en recreatieve activiteiten; 

- het werven van mensen en middelen ten behoeve van het doel van de stichting;

- het verrichten van werkzaamheden die aan het doel van de stichting dienstig kunnen zijn of daartoe

bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

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.

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 vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen

en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een

voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt

verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een

voorziening wordt gevormd.
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

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

afschrijvingen.

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.

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.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

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

hebben. Uitgaven voor inrichting worden niet geactiveerd, maar gelijk als kosten genomen.

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.

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.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit

hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afwijkend hierop worden eventuele resultaten als gevolg van nacalculatie en periodetoerekening van

doorlopende projecten verwerkt in het volgende boekjaar.
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.4  Toelichting op de jaarrekening

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

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

Inventaris Totaal 2020

€ €

Aanschafwaarde - -

Cumulatieve afschrijvingen - -

Boekwaarde per 1 januari - -

Investeringen 1.222 -

Afschrijvingen -128 -

Mutaties 2021 1.094 -

Aanschafwaarde 1.222 -

Cumulatieve afschrijvingen -128 -

Boekwaarde per 31 december 1.094 -

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 21.942 35.080

Subsidievorderingen

Nog te ontvangen Stichting Steunfonds B.J.A.-C.O.W. 1.500 22.500

Nog te ontvangen KNR-PIN 10.000 -

11.500 22.500

Overige vorderingen

Vooruitbetaald/nog te ontvangen 57 -

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.5  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa

Nog te factureren activiteiten 7.000 22.300

Vooruit betaalde kosten 2.617 715

Voorschotten voor activiteiten 256 3.178

9.873 26.193

Liquide middelen  [3]

ABN AMRO spaarrekening 132.532 125.000

ABN AMRO 560124635 105.267 121.439

ING 0006510887 4.895 2.318

ING 0009308489 171 190

ING 0008123495 - 69

242.865 249.016

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserves

Continuïteitsreserve 60.000 60.000

Continuïteitsreserve

Stand per 31 december 60.000 60.000

Overige reserves

Stand per 1 januari 91.696 15.335

Bestemming resultaat boekjaar 21.246 76.361

Stand per 31 december 112.942 91.696

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN  [4]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

ING 0008 1234 95 4 -

Handelscrediteuren

Crediteuren 6.968 4.544

Schulden ter zake van pensioenen

Pensioenverplichting personeel 4.388 7.988

Subsidieverplichtingen

Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen 83.970 91.778

Terug te betalen subsidies - 17.596

83.970 109.374

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 21.246.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.5  Toelichting op de balans

Specificatie vooruit ontvangen subsidies/bijdragen
Gemeente Amsterdam sba-033799.2022 36.993 -

Woningstichting Eigen Haard 21.987 13.890

Stichting Steunfonds B.J.A.-C.O.W. 2022 13.500 -

Gemeente Amsterdam sba-032547.2021, overloop 2022 7.335 -

Gemeente Amsterdam sba-033226.2021, overloop 2022 4.155 -

Gemeente Amsterdam sba-027131.2021 - 34.540

Gemeente Amsterdam 50% inzake project Kennisalliantie Eenzaamheid - 10.000

Bastiaan Fonds - 10.000

Rochdale - 4.759

Fundatie Van den Santheuvel Sobbe - 3.750

Gemeente Amsterdam sba-025826.2020 - 3.230

Stichting zonnige Jeugd - 2.500

Stichting Boschuysen - 2.000

Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis - 1.250

Overig, dit is incl. vooruit ontvangen van partijen die anoniem willen blijven - 5.859

83.970 91.778

Specificatie terug te betalen subsidies
Gemeente Amsterdam sba-020899 - 16.396

Gemeente Amsterdam sba-021728 - 1.200

- 17.596

Overige schulden

Overige schulden 250 -
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.5  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 2.313 1.567

Nog te betalen kosten 16.496 57.620

18.809 59.187

Specificatie nog te betalen kosten
Tentoo salarissen december - 28.444 

Gemeente Amsterdam inzake project Ambassadeurs van Amsterdam - 9.850 

Accountantskosten projectcontrole & jaarrekening 6.406 8.389 

Administratiekosten 2.300 4.069 

Sponsorwerving 1.635 3.757 

Huur kantoor 3.200 1.600 

Energiekosten 140 212 

Vrijwilligersvergoeding - 150 

Nog te ontvangen declaraties inzake activiteiten 2.760 1.094 

Overige overlopende passiva 55 55 
16.496 57.620 
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Baten uit activiteiten  [5]

Gemeenten/stadsdelen/woningcorporaties 122.516 53.450 140.103

Overige bijdragen 24.464 24.000 24.400

146.980 77.450 164.503

Subsidiebaten  [6]

Subsidiebaten 1.490 - -

Fondsen *) 64.595 75.000 77.425

Gemeenten/stadsdelen **) 145.864 160.000 140.221

Overige bijdragen 7.702 8.758 385

219.651 243.758 218.031

*) Fondsen
Stichting Steunfonds B.J.A.-C.O.W 27.500 

KNR-PIN 10.000 

Stichting Pieter Bastiaan 10.000 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

(Stichting) 3.750 

Stichting Van Panhuys 2.500 

Stichting Zonnige Jeugd 2.500 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 2.500 

Stichting Boschuysen 2.000 

Stichting Burgerweeshuis 1.250 

Stichting Het Amsterdamsche Fonds 1.500 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1.000 

Overig 95 
64.595 

**) Gemeente Amsterdam
SBA-027131 138.160 

SBA-032222 2.651 

SBA-032234 813 

SBA-034282 1.575 

SBA-032547 2.665 
145.864 
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Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

1.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Directe lasten activiteiten  [7]

Kosten buurten 296.075 264.760 210.703

Kosten projecten 38.042 40.000 69.353

334.117 304.760 280.056

Personeelskosten  [8]

Loonkosten projectmanager 69.840 74.000 76.212

Loonkosten projectleiders 121.047 120.000 100.455

Loonkosten wijkcoördinatoren 30.146 40.000 37.793

Stagiaires en vrijwilligers 3.324 5.056 625

224.357 239.056 215.085

Ontvangen subsidies - - -535

Doorbelast aan lasten activiteiten -227.717 -235.000 -207.967

-3.360 4.056 6.583

Afschrijvingen  [9]

Afschrijvingen materiële vaste activa 128 - -

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 128 - -

Organisatorische kosten  [10]

Organisatorische kosten 14.224 12.392 19.552

Media, communicatie en publiciteit 159 - 1

14.383 12.392 19.553
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1.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Organisatorische kosten
Deskundigheidsbevordering 17.202 12.500 6.722

Organisatorische kosten 16.492 1.392 5.246

Financiële administratie 11.475 11.000 7.168

Sponsorwerving 6.752 6.500 4.247

Accountantskosten 6.670 10.500 8.389

Kantoorkosten incl. huur kantoor 1.969 4.000 1.996

Overige algemene organisatiekosten 1.210 1.000 131

Bankkosten 654 500 386

Stuurgroep & bestuur 386 - -

62.810 47.392 34.285

Doorbelaste organisatorische kosten aan activiteiten -48.586 -35.000 -14.733

14.224 12.392 19.552

Media, communicatie en publiciteit
Media, communicatie en publiciteit 8.628 10.000 10.271

8.628 10.000 10.271

Doorbelast aan lasten activiteiten -8.469 -10.000 -10.270

159 - 1

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [11]

Overige rentebaten 1 - 19

Rentelasten en soortgelijke kosten  [12]

Bankkosten en provisie 118 - -

Amsterdam, 

Stichting Studenten voor Samenleving

Pieter Dirk de Jong, voorzitter Rogier van den Braak, penningmeester

Katinka Olga Paula Schuuring - de Korte, lid Margot Lotters, lid
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2.  OVERIGE GEGEVENS



Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

2.1  Controleverklaring

Stichting Studenten voor Samenleving

Louwesweg 6

1066EC  Amsterdam

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van

Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij

de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit: het bestuursverslag en de overige gegevens.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 (pagina 2 tot en met 18) van Stichting

Studenten voor Samenleving te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Studenten voor Samenleving op 31 december 2021 en van

het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de verantwoordingseisen van de

Gemeente Amsterdam.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Studenten voor Samenleving zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2021

De basis van ons oordeel

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

 - 20 -



Stichting Studenten voor Samenleving te Amsterdam

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van

de interne beheersing.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE

JAARREKENING
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Amsterdam, 

Toorman accountants en belastingadviseurs

H.A. Toorman AA RB

Digitale handtekening

Dit document is ondertekend met een digitale handtekening. Er wordt geadviseerd dit document uitsluitend digitaal te

gebruiken. De integriteit en verifieerbaarheid blijft met het onderliggende certificaat gewaarborgd. De geldigheid van

de digitale handtekening komt te vervallen indien het document wordt aangepast of uitgeprint. In de PDF-reader kan

desgewenst informatie over het certificaat worden gegeven

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot

de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter

toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen; en
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3.1  Bijlage subsidies Gemeente Amsterdam

€

SBA027131 138.160 zie specificatie onder

SBA032226 8.297 zie specificatie onder

SBA032234 813 reeds vastgesteld

SBA032547, project loopt t/m 31-08-2023 10.000 afrekening nog niet van toepassing

SBA034282 1.575 reeds vastgesteld

158.845

begroot werkelijk

8x wijk 8x wijk

€ €

SBA-027131 € 138.160

inzet woningen en buurthuizen via de woningcorporaties 6.210 11.256

inzet wijkcoördinator 40.000 30.184

inzet projectleiding Vooruit 151.580 153.209

werving en selectie studenten 5.200 10.935

communicatie, monitoring en evaluatie 8.000 5.661

verzekering ongevallen/aansprakelijkheid 560 388

deskundigheidsbevordering 6.560 10.793

totaal kosten 218.110 222.426

Gemeente Amsterdam 138.160 138.160

BJA 25.000 27.500

overige fondsen 29.950 36.000

VU 10.000 11.292

lokale sponsoring/fondsen 15.000 9.474

totaal dekking 218.110 222.426

resultaat - -

begroot werkelijk

€ €

SBA-032226 € 8.297

Mid (zomer, herfst, winter act.), met overloop  2022 5.363 5.450

totaal kosten 5.363 5.450

Gemeente Amsterdam 5.363 5.450

totaal dekking 5.363 5.450

resultaat - -

De onderbesteding op SBA-032226 is € 2.933 en moet worden geretourneerd aan de Gemeente.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het inhoudelijke verslag.
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