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Aan het bestuur van Stichting WGDGO
Loverendale 34
7207 PG Zutphen

Zutphen, 23 februari 2021
Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.
De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport verwerkt.
De jaarrekening van Stichting WGDGO te Zutphen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020
met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaglegging opgenomen.
Deze opdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht.
Bij deze opdracht 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 WGDGO.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen 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 ethische voorschriften. 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 vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
AKSP Advies

René Schuurman
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ALGEMEEN
Oprichting
Blijkens akte d.d. 22 oktober 2015 werd de Stichting WGDGO per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64425339.
Doelstelling
De Stichting WGDGO heeft als doel: mensen uit alle lagen van de samenleving (van Zutphen en omstreken) met elkaar te verbinden
om zo hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die een moeilijke periode doormaken op sociaal en/of financieel gebied.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit:
- J.G. Nieuwmeijer, voorzitter en secretaris
- C. Berends, penningmeester
- S. Slöetjes, bestuurslid
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BALANS per 31 december 2020
Stichting WGDGO

(na resultaatbestemming)

31-12-2020
€

31-12-2019
€

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

19.167

56.835

Totaal activa

19.167

56.835

31-12-2020
€

31-12-2019
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Vrij besteedbaar vermogen

18.562

31.413
24.522
18.562

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal passiva

605

55.935

900
605

900

19.167

56.835
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Stichting WGDGO

2020
€
Baten van subsidies
Baten van donaties
Som van de (geworven) baten

2019
€

22.500
515

45.500
18.591
23.015

64.091

5.384

7.021

32.754

27.155

Saldo voor financiële baten en lasten

-15.123

29.915

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

-15.123

29.915

-15.123
-15.123

16.086
-3.395
-548
17.771
29.915

Kostprijs van de activiteiten

Overige bedrijfskosten

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- overige reserve
- bestemmingsfonds "Verjaardagspakketten/Oma's taartje"
- bestemmingsfonds "Dag van het Leven"
- bestemmingsfonds "Actie Farida"

Zutphen, 23 februari 2021.
Stichting WGDGO

J.G. Nieuwmeijer, voorzitter en secretaris

C. Berends, penningmeester
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders
vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders is vermeld, in hele Euro's.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende oordelen
en schattingen die essentieel 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders is vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen amortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio
en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften, donaties en subsidies opgenomen.
Van de baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten is de brutowinst verantwoord. In de toelichting op de
staat van baten en lasten zijn de netto-omzet, de kostprijs en de brutowinst vermeld.
Kostprijs van de activiteiten/doelstelling
De bestedingen in het kader van de activiteiten/doelstelling van de stichting worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd
zijn.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de inhuur van personeel (coördinator), het
administratiekantoor en de kosten voor kantoorbenodigdheden.
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2020
Stichting WGDGO

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Liquide middelen
Rabobank 0307 0649 56, betaalrekening
Rabobank 3666 5566 04, Actie Farida

31-12-2020
€

31-12-2019
€

19.167
19.167

39.064
17.771
56.834

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsfonds
"Verjaardagspakketten/
Oma's
taartje"

€
Stand 1 januari 2019
Uit resultaatverdeling
Aanwending bestemmingsfonds
voor algemene exploitatie
Toevoeging / onttrekking
Stand per 31 december 2020

4.478

BestemmingsBestemmings-fonds
fonds
"Dag van het Leven" "Actie Farida"

€

€
9.163

€

-

Vrij
besteedbaar
vermogen

€

Totaal

€

17.771

31.413

24.522
-15.123

55.935
-15.123

-9.163
-22.250
-

9.163

-17.771
-

-22.250
18.562

-9.163
-4.478
-

Bestemmingsfondsen TOTAAL

18.562

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€

31-12-2019
€

605

900

Overige schulden
Administratie- en accountantskosten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Stichting WGDGO
2020
€
Som van de (geworven) baten
Ontvangen subsidies Stichting Doen
Ontvangen subsidie Gemeente Zutphen
Ontvangen subsidie Sociaal Fonds Zutphen
Ontvangen donaties voor Actie Farida
Overige donaties en overige opbrengsten
Som van de (geworven) baten

Kostprijs van de activiteiten
Kosten Sinterklaas/Pietenmiddag
Kosten Dag van het Leven
Kosten Verjaardagspakketten/Oma's taartje
Kosten Waterkracht
Kosten Actie Farida
Kosten overige activiteiten

Overige bedrijfskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Personeelskosten
Coördinator, WFA Personeelsdiensten
Coordinator, ZZP inhuur
Premies verzuimverzekering
Overige personeelskosten (incl. vrijwilligersvergoedingen)

Huisvestingskosten
Overige huisvestingskosten / huur locaties

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

Algemene kosten
Administratie- en accountantskosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Overige algemene kosten
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2019
€

10.000
12.500
515
23.015

20.000
12.500
13.000
18.591
64.091

655
1.555
103
3.070
5.384

548
3.395
391
820
1.868
7.021

27.077
4.000
534
1.143
32.754

20.866
3.592
684
2.013
27.155

26.074
1.003
27.077

5.068
12.870
1.327
1.601
20.866

4.000

3.592

534

684

605
538
1.143

875
681
120
338
2.013

OVERIGE TOELICHTING
Bezoldiging bestuurders
Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon kwam in 2020 een bedrag van € 0 ten laste van de stichting.
Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende het jaar 2020 is er één coödinator voor 14 uur per week ingehuurd.
Overige
"Dag van het Leven"
De sociale fondsen Zutphen hebben ingestemd met het verzoek van WGDGO om hun subsidie voor "Dag van het Leven" breder in
te zetten voor de algemene exploitatie van WGDGO. Het saldo van het bestemmingsfonds Dag van het Leven per 31-12-2019 is in
2020 toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen van WGDGO.
"Actie Farida"
WGDGO heeft in 2019 in overleg met mevrouw Killay een crowdfunding-actie opgezet om haar en haar kinderen financieel te
ondersteunen in verband met een levensbedreigende ziekte. Deze actie is in 2020 in goed overleg met de nabestaande afgesloten.
De opbrengst van de crowdfunding-actie is ingezet voor vergoeding van onverzekerde zorgkosten en de uitvaart van mevrouw
Killay. Het overgebleven deel van het gedoneerde bedrag is in drie gelijke delen verdeeld ten behoeve van de kinderen. Het geld
wordt besteed aan zaken die belangrijk zijn voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen en wordt beheerd door een tante
van kinderen. Een en ander is formeel vastgelegd in een vaststellingsover-eenkomst tussen WGDGO en alle betrokkenen.
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