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Bomenbond Rijnland
T.a.v. de heer A. Korevaar
Marijkestraat 10A
2316 RS  LEIDEN

Leiden, 7 maart 2017

Geachte heer Korevaar,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016
Voorzitter: de heer A. Korevaar
Secretaris: (a.i.) mevrouw B. Hoogheid
Penningmeester: vacant
Algemeen bestuurslid: de heer R. van Beek

Hoogachtend,
Administratiecollectief

Jan Verbooy RB
Belasting- en Bedrijfsadviseur

De organisatie is als vereniging op 23 januari 1995 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

De vereniging Bomenbond Rijnland heeft als doel het opkomen voor bomen in de regio Rijnland (Zuid-Holland)

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 40448434 en is 
gevestigd te Leiden op het adres Marijkestraat 10A.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2016 van Bomenbond Rijnland 
gevestigd aan de Marijkestraat 10A te Leiden.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van de door u bestuurde vereniging.
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de vereniging

Leiden, 7 maart 2017

Administratiecollectief

Jan Verbooy RB
Belasting- en Bedrijfsadviseur

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Bomenbond Rijnland te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Bomenbond Rijnland. 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.
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2016 31-12-2015
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen 2.813 3.344 
Kortlopende schulden en overlopende passiva (232) - 

Werkkapitaal 2.581 3.344 

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen 2.581 3.344 

2.581 3.344 

2016
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (232)
Afname liquide middelen (531)

(763)

De liquide middelen zijn in 2016 gedaald met € 531 ten opzichte van 2015.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2016 gedaald met € 763 ten opzichte van 2015, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2016 2015

€
In % van de

baten €
In % van de

baten

Baten 1.826 100,0 1.137 100,0 
Directe lasten (962) (52,7) - - 

Baten -/- directe lasten 864 47,3 1.137 100,0 

Overige bedrijfskosten 1.457 79,8 3.504 308,2 
Som der exploitatielasten 1.457 79,8 3.504 308,2 
Exploitatieresultaat (593) (32,5) (2.367) (208,2)

Financiële baten en lasten (169) (9,3) (118) (10,4)

(762) (41,8) (2.485) (218,6)

2016
Afname baten -/- directe lasten (273)

Afname overige bedrijfskosten (2.047)
Per saldo afname som der exploitatielasten (2.047)

Toename exploitatieresultaat 1.774 
Afname financiële baten en lasten (51)

Toename resultaat uit gewone exploitatie 1.723 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2016 en 2015 als volgt in euro's 
en procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone exploitatie met € 1.723 ten opzichte van 2015, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag

Resultaat uit gewone exploitatie
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Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden

ACTIEF

(in euro's)
Toelichting 31 december 2016 31 december 2015

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen 1 2.813 3.344 

2.813 3.344 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2016
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Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden

PASSIEF

(in euro's)
Toelichting 31 december 2016 31 december 2015

Eigen vermogen 2
Verenigingskapitaal 2.581 3.344 

2.581 3.344 

3

Overlopende passiva 232 - 
232 - 

2.813 3.344 

A. Korevaar, voorzitter                              B. Hoogheid, secretaris (a.i)

R. van Beek

Leiden, 7 maart 2017

Balans per 31 december 2016

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

(in euro's)
Toelichting 2016 2015

Baten 4 1.826 1.137 
Directe lasten 5 (962) - 

Baten -/- directe lasten 864 1.137 
Overige bedrijfskosten: 6

Administratie- en advieskosten 1.022 1.000 
Kantoorkosten 150 1.715 
Verkoopkosten 39 39 
Algemene kosten 24 121 
Andere kosten 222 629 

Som der exploitatielasten 1.457 3.504 
Exploitatieresultaat (593) (2.367)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1 6 
Rentelasten en soortgelijke kosten (170) (124)

Financiële baten en lasten 7 (169) (118)

Resultaat (762) (2.485)

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

A. Korevaar, voorzitter                              B. Hoogheid, secretaris

R. van Beek

Leiden, 7 maart 2017

Staat van baten en lasten 2016 Staat van baten en lasten 2016

9



 

 

Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

Rechtsvorm en activiteiten

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten

Directe lasten

Overige bedrijfskosten

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van
fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van
toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor
incourante voorraden.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie is als vereniging opgericht en verricht met name activiteiten op het gebied van:
De vereniging Bomenbond Rijnland heeft als doel het opkomen voor bomen in de regio Rijnland (Zuid-Holland)

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde
goederen en diensten.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet.

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA
1) Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015

INGB 0004569584               2.811 148 
INGB Zak.Spaarrek.0004569584  1 1 
Triodos 777851113             1 3.195 

2.813 3.344 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

2) Eigen vermogen
Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2016 31-12-2015
Verenigingskapitaal 2.581 3.344 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Verenigingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2016

Opnames 
minus 

stortingen 2016

Beginkapitaal 
op 01-01-2016

Opnames 
minus 

stortingen 
2016

Resultaat over 
de periode 

2016

Eindkapitaal 
op 31-12-2016

Bomenbond Rijnland 3.343 - 3.343 - (762) 2.581 

3) Kortlopende schulden en overlopende passiva
Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2016 31-12-2015
Overlopende passiva 232 - 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Overlopende passiva
Te betalen kosten             159 - 
Vooruit ontvangen             73 - 

232 - 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

(in euro's)
2016 2015    

4) Baten
Algemene omzet 1.826 1.137 

5) Directe lasten
Kostprijs van de omzet algemeen 962 - 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:

Algemene omzet
Omzet donaties                1.826 1.137 

Kostprijs van de omzet algemeen
Uitbesteed werk OB hoog       962 - 

6) Overige bedrijfskosten
Administratie- en advieskosten 1.022 1.000 
Kantoorkosten 150 1.715 
Verkoopkosten 39 39 
Algemene kosten 24 121 
Andere kosten 222 629 

1.457 3.504 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:

Administratie- en advieskosten
Administratiekosten           125 - 
Juridische kosten             897 1.000 

1.022 1.000 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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Bomenbond Rijnland Bomenbond Rijnland
gevestigd te Leiden gevestigd te Leiden

(in euro's)
2016 2015

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Kantoorkosten
Kantoorkosten                 66 1.572 
Telecommunicatie              62 45 
Port                          22 98 

150 1.715 

Verkoopkosten
Internet- en websitekosten    39 39 

Algemene kosten
Verzekeringen algemeen        - 95 
Afrondingsverschillen 1 1 
Openbaar vervoer              23 25 

24 121 

Andere kosten
Bestuurskosten en ALV         222 629 

7) Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1 6 
Rentelasten en soortgelijke kosten (170) (124)
Per saldo een last / last (169) (118)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente banken                  1 6 

Rentelasten en soortgelijke kosten
Kosten banken                 170 124 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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