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Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds
Sint Annastraat 20
5025 KB  TILBURG

Referentie: 5471                's-Hertogenbosch, 7 september 2020
Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds te Tilburg is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 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, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

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 dan ook ervan 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.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport 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 Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- O.J.W.M. Rietveld 
- J.J.T. van Hout

1.3  Baten- en lastenvergelijking

€ (x 1.000) % € (x 1.000) %

Baten effecten 436 100,0% -66 100,0%

Lasten effecten 13 3,0% 21 -31,8%

Som van baten en lasten 423 97,0% -87 131,8%

Huisvestingslasten - 0,0% 2 -3,0%

Kantoorlasten 32 7,3% 29 -43,9%

Algemene lasten 2 0,5% 2 -3,0%

Verstrekte bijdragen 136 31,2% 117 -177,3%

Som der lasten 170 39,0% 150 -227,2%

Saldo 253 58,0% -237 359,0%

Het bestuur wordt gevoerd door:
- W.M. Hurkens, Voorzitter
- B.M.H. van Iersel, penningmeester

2019 2018

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.

- J.M. Schreurs, Vice voorzitter

Allen gezamenlijk bevoegd.

Blijkens de akte d.d. 20 november 1956 werd de Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de belastingdienst met het ANBI nummer 804166250.

De doelstelling van Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds wordt als volgt omschreven:
- Eenmalige aanvullende geldelijke steun te verlenen aan individuele noden, waarin niet op een andere manier
kan worden voorzien.
- Geldelijke, doorgaans eenmalige, steun te verlenen aan sociaal-culturele activiteiten met een
levensbeschouwelijk achtergrond.
- Aanvullende geldelijke steun te verlenen aan activiteiten van vrijwilligers en beroepskrachten op het terrein
van de zorg en hulpverlening.
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1.3  Baten- en lastenvergelijking

€ (x 1.000) € (x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Baten effecten 502

Daling van:

Lasten effecten 8

Huisvestingslasten 2
512

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Kantoorlasten 3

Verstrekte bijdragen 19
22

Stijging resultaat 490

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 490.151. De ontwikkeling van het resultaat 2019
ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Beschouwing baten en lasten

Hoogachtend,
VHP Accountants

S.H.J.F.E. Ploegmakers AA

Het positieve saldo baten en lasten 2019 is met € 490.151 (€ 252.603 -/- € 237.548) toegenomen ten opzichte
van 2018. Vooral veroorzaakt door het positieve koersresultaat.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
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2.  JAARREKENING



Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds

Tilburg

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na saldobestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 7.500 -
7.500 -

Effecten 3.945.788 3.707.221

Liquide middelen 19.940 18.363

Totaal activazijde 3.973.228 3.725.584

31 december 2019 31 december 2018
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Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 7 september 2020



Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds

Tilburg

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na saldobestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Stichtingkapitaal 499 499

Reserves 3.307.111 3.307.111

Bestemmingsreserves 663.120 410.517
3.970.730 3.718.127

Kortlopende schulden
Overige schulden - 4.899

Overlopende passiva 2.498 2.558
2.498 7.457

Totaal passivazijde 3.973.228 3.725.584

31 december 2019 31 december 2018
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Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 7 september 2020



Stichting Mr. G.J. Dekkers-Fonds

Tilburg

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

€ € € €

Baten effecten 435.586 -65.834

Lasten effecten 12.518 20.457

Som van baten en lasten 423.068 -86.291

Afschrijvingen materiële vaste activa - 120

Overige lasten 170.312 151.068

Som der lasten 170.312 151.188

Tussensaldo 252.756 -237.479

Rentelasten en soortgelijke lasten -153 -69

Som der financiële baten en lasten -153 -69

Saldo 252.603 -237.548

2019 2018
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Samenstellingsverklaring afgegeven

d.d. 7 september 2020


