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Bestuursverslag

De rechtspersoon
De Stichting Vrienden van De Regenboog Groep is opgericht op 4 december 2012 en is gevestigd
in Amsterdam. De Stichting is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 56600577.

De adresgegevens van de stichting luiden:
Droogbak ID
1013 GE AMSTERDAM

Doelstelling van de organisatie
Stichting Vrienden van De Regenboog Groep;

a) heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten van Stichting De Regenboog Groep.
b) bereikt haar doel door projecten van De Regenboog Groep te financieren ten behoeve van dak
en thuislozen, mensen met psychiatrische en psychosociale problemen en families en relaties van
deze doelgroepen.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden van De Regenboog Groep bestaan voornamelijk uit de
ondersteuning van activiteiten van De Regenboog Groep.

Resultaat van de activiteiten
a) In 2020 is € 34.000 gedoneerd aan Stichting De Regenboog Groep ter ondersteuning van het
project Dier & Vriend, waarbij tijdelijk opvang wordt geregeld voor huisdieren van de doelgroep.
b) In 2020 is € 5.600 gedoneerd aan Stichting De Regenboog Groep voor de opleiding van
cliënten.

Belangrijke stellige voornemens van het bestuur
Stichting Vrienden van De Regenboog Groep streeft voor het komende jaar bij te dragen aan de
volgende projecten van De Regenboog Groep: Onderzoek positie Surinamers 65+ zonder
verbliifsstatus. Opleidingen cliënten.

Resultaat 2020
2020 is afgesloten met een positief resultaat. Stichting Vrienden van De Regenboog
Groep heeft een bijdrage van € 65.000 van Stichting De Regenboog Groep ontvangen
voor nog te besteden gelden aan maaltijden in de inloophuizen.

Vrij besteedbaar vermogen
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 63.164. Dit saldo is toegevoegd aan
de reserves en fondsen. Het saldo van de reserves en fondsen wordt aangemerkt als vrij
besteedbaar vermogen

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de stichting per 31 december 2020 is als volgt samengesteld;

J.W.Th. Wijnands, bestuurder
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Samenstelling van Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de stichting per 31 december 2020 is als volgt samengesteld:

R. Kuiken, voorzitter
G. M. Haandrikman, lid
E. Deug, lid
F.
M. J. Draaisma, lid
N. Laan, lid
H. H. Puite, lid
M. El Nazih, lid
E.R. Swelheim, lid

AMSTERDAM, 3 mei 2021
Namens het bestuur.

J.W.Th. Wijnands, bestuurder
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BALANS per 31 december 2020

31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

0

282

1.282.380

1.218.519

1.218.801

1.282.380

PASSIVA
Eigen Vermogen

Reserves
- continuïteitsreserve

860.142

856.321

420.783

361.440

Fondsen
- bestemmingsfonds
totaal vermogen;

1.280.925

1.217.761

Schulden op korte termijn
Nog te betalen kosten

1.455

1.040

1.282.380

1.218.801
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STAAT VAN BATEN & LASTEN
2020

2019

Baten
Giften/donaties

105.783

172.022

Totaal van de baten

105.783

172.022

Lasten
Donaties
Accountantskosten

Bankkosten

39.757

83.210

1.000

1.000

300

362

Totaal van de lasten

41.057

84.572

Saldo voor financiële baten en lasten

64.726

87.450

Rente

-1.562

Resultaat

63.164

288

87.738

Bestemming van het resultaat
Continuiteitsreserve

3.821

Bestemmingsfonds
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60.215-

59.343

147.953

63.164

87.738
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Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De Stichting Vrienden van De Regenboog Groep is d.d. 4 december 2012 bij notariële akte opgericht.

Het doel van de Stichting is het ondersteunen van de activiteiten van Stichting De Regenboog Groep.
Het bestuur wordt gevormd door J. W. Th. Wijnands.

De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van De Regenboog Groep,
te weten:
R. Kuiken, voorzitter

G. Haandrikman
F. Deug
M. Draaisma
N. Laan

H. H. Puite
M. El Nazih
E.R. Swelheim
Bestuurder heeft altijd akkoord nodig van de Raad van Toezicht alvorens een donatie te kunnen doen
aan de stichting De Regenboog Groep. De Regenboog Groep is enig beneficiënt.

De financiële gegevens van Stichting Vrienden van De Regenboog Groep zijn opgenomen in
de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Regenboog Groep te Amsterdam.

Deze jaarrekening is opgesteld in euro's.
♦Stelselwijziging

Met ingang van 2020 wordt de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor
de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJk Cl). Tot en met 2019 werd

de jaarrekening opgesteld op basis van zelfgekozen grondslagen.
Cijfermatig heeft de stelselwijziging geen invloed. Wel wordt overeenkomstig RJk Cl een

bestuursverslag opgesteld door het bestuur. Omdat het bestuur geen jaarlijkse begroting opstelt en
de begroting ook geen sturingselement is voor het bestuur of de gebruikers van de jaarrekening

ontbreken een begroting en een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting in deze
jaarrekening.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Deze jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine

organisaties-zonder-winststreven (RJk Cl).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkiijgings- of

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

-6-
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* Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde. Na de eerste verwerking
vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering en worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
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
ki'edietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Eigen Vermogen
*Reserves en fondsen

Er is een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op korte en midellange termijn.
Het bestuur is van mening dat het gewenste vrij besteedbare vermogen een niveau heeft van 20% van de

jaarlijkse kosten.

Bestemmingsfondsen worden gevormd uit middelen met een specifiek aangeduid bestedingsdoel dat
door derden is bepaald.

*Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste
verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve

rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de lasten over dezelfde periode. Daarbij

worden baten aan het verslagjaar toegekend voor zover de betreffende prestaties zijn verricht door
verkoop en levering.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen,

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
*Baten
Giften, donaties en overige bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zij door de Stichting zijn
ontvangen c.q. waarin de akte van verdeling is gepasseerd, waaruit blijkt dat de Stichting een donatie

zal ontvangen.
*Overige bedrijfskosten

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

*Financiële baten en lasten
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, ^.j.

accoi

nT

elastingadviseurs
g 81B
stelveen
1V470800
020/5470899
www.gtbuntk.nj

Bov
11

TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Rente vermogen spaarrekening

-

282
282

0

Liquide middelen
ING r/c 6459714

32.791

436

ING vermogen spaarrekening

914.228

914.500

Trlodos r/c 379316714

335.361

303.583
1.282.380

1.218.519

Eigen Vermogen
Reserves
Het vennogen bestaat uit reserves en fondsen. De reserves bestaan uit de continuïteitsreserve.

De fondsen zijn bestemmingsfondsen.
De continuïteitsreserve staat ter vrije besteding van het bestuur van de Stichting, na

toestemming van de Raad van Toezicht.
Het verloop in de bestanddelen van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:

31-12-2020

31-12-2019

Continuïteitsreserve
Saldo begin boekjaar

Resultaat

856.321

916.536

3.821

60.215-

860.142

Totaal reserves:

856.321

Bestemmingsfonds
Saldo begin boekjaar

Resultaat

361.440

213.487

59.343

Totaal fondsen

147.953
420.783

saldo per

1-1-2020

361.440

mutaties

saldo per

2020

31-12-2020

Bestemmingsfonds

Doelgroep dak- en thuislozen

208.139

273.139

65.000

Doelgroep verslaafden

99.022

99.022

Opleidingsfonds cliënten

54.279

-5.657

48.622

361.440

59.343

420.783

Schulden op korte termijn

Nog te betalen rente en banldcosten
Nog te betalen accountantskosten

455

40

1.000

1.000
1.455

-8-
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van
invloed zijn op het beeld welke de jaarrekening geeft van het resultaat over het boekjaar, alsmede het

vermogen en de opbouw hiervan per balansdatum.
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Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Vrienden van De Regenboog Groep

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van De Regenboog Groep te Amsterdam
gecontroleerd.
Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van De Regenboog Groep
per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJk
Cl).
De jaarrekening bestaat uit:

1.
2.
3.

de balans per 31 december 2020;
de staat van baten en lasten over 2020; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
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'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van De Regenboog Groep 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 vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die
bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
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 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 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven (RJk Cl).

■ CT Bunck Accountants Belastingadviseurs
■ Bovenkerkerweg 8iB, 1187 XC Amstelveen ■ T 020-5470800 ■ Straatweg 114, 3621 BT Breukelen ■ T 0346-217200 ■ www.gtbunck.nl
CT Bunck is een maatschap gevormd door praktijkvennootschappen. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden NBA van toepassing, waarin onder andere
een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, d.d. 19 juni 2017,
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonderwinststreven (RJk Cl). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting 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 stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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.
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.

GT.BUNCK

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

•

•

•

•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 opzettelijke 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 stichting;
het evalueren van 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;
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 stichting 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 entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur, en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder
materiële afwijkingen weergeven.

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht 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.
Wij bevestigen aan het bestuur en de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Amstelveen, 20 mei 2021

GT Bunck Accountants Belastingadviseurs

Origineel getekend door M.B. van den Kerkhof RA
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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:

