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ACCOUNTANTSRAPPORT 
  



Aan het bestuur van  
Stichting Joyce Tol Fonds 
Iepenstraat 5 
2023 ST  Haarlem 
NEDERLAND 

Amstelveen, 23 juni 2020 

Geacht bestuur, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2019 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn 
opgenomen in dit rapport. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Met vriendelijke groet, 

BDO Accountants 
namens deze,  

A.M. Hoenderdos AA. 



Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van Stichting Joyce Tol Fonds 

De jaarrekening van Stichting Joyce Tol Fonds te Nieuwkoop is door ons samengesteld op basis van 
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de 
winst- en verliesrekening 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”. 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 van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 

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 Joyce Tol Fonds.  

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 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. 

Amstelveen, 23 juni 2020 

BDO Accountants 
namens deze, 

A.M. Hoenderdos AA. 



 

 

Bestuursverslag: VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 
 
De Stichting 
De Stichting Joyce Tol Fonds, hierna te noemen het JTF, is een Nederlandse particuliere 
organisatie die als doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van het leven. De stichting beziet 
het leven daarbij in de volle breedte ervan: beginnend vóór de geboorte en lopend tot na het 
sterven. Van Verwachting tot en met Rouw. 
 
Donaties en toezeggingen 
Het JTF geeft haar steun bij voorkeur aan kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die 
zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met 
een crisissituatie of een verlieservaring. 
In samenspraak met het oude bestuur zijn er donaties gedaan ten behoeve van zes aanvragers. 
Tevens zijn er een tweetal toezeggingen gedaan. De toezeggingen betreffen de festiviteiten 
rondom het 30 jarig bestaan van het eerste hospice in Nederland in 2017 en de uitreiking van de 
jaarlijkse prijs van de vrijwilliger met daarbij behorend symposium. 
Naast het verstrekken van concrete steunbedragen kan het JTF ook een zogenaamde garantiesubsidie 
verstrekken. Dit betreft een vooraf vastgesteld bedrag, dat alsnog kan worden verstrekt 
als er na een bepaalde, ook vooraf vastgestelde, termijn nog onvoldoende fondsen konden 
worden verworven en het met hulp van dit bedrag toch nog mogelijk wordt om het project in de 
oorspronkelijke vorm uit te voeren. 
 
Bestuursvergaderingen 
Dit jaar hebben we 13 aanvragen gehad. Veel aanvragen die niet passend waren bij doelstelling JTF. We 
hebben besloten om uiteindelijk 5000 euro te schenken aan Adamas inloophuis.  
Ook hebben we een besluit genomen over de kleur die wij willen geven aan de stichting. We blijven de 
doelstelling trouw maar zullen ons meer richten op zingeving en kwaliteitsbevordering van mensen met 
psychisch lijden. Vanzelfsprekend blijven we alle aanvragen beoordelen op de brede doelstelling van ons fonds. 
 
Vriendendiner 
Ook dit jaar was er een vriendenlunch.,  
 
Reservering 
Er is geen gebruik gemaakt van reserveringsgelden door VPTZ. We overwegen geld dat gereserveerd is in een 
eenmalige gift aan hen te schenken. De VPTZ kan dit dan gebruiken voor de EKR penning. Voorzitter zal contact 
opnemen met VPTZ. 
 
 
Toekomst 
In 2020 willen we opdracht geven tot onderzoek mogelijkheid tot een (crisis)respijt huis dat gerund wordt door 
vrijwilligers. Uitgangspunten zijn: kleinschaligheid, psychisch lijden, een plek met bedden. De voorzitter zal 
iemand benaderen voor het maken van een projectplan. Ook gaat het bestuur op bezoek bij een aantal 
inspirerende lopende initiatieven. We noemen het project de Roos. 
Tevens vullen we ons bestuur aan in 2020 met een secretaresse, Mookje Korst. We zijn erg blij dat ze ons wil 
helpen met het tijdig beantwoorden van mails. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat dit zeker niet ons 
sterkste punt was.  
 
16 December 2019 
 
Voorzitter, 
 
Neel Schouten 
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 8 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 31 december 2019 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2019   31-12-2018 

  
€ € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Nog te ontvangen bedragen 679   679   

    679   679 

Liquide middelen   704.704   706.352 
     

Totaal 
  

705.383 
  

707.031 



Stichting Joyce Tol Fonds, te Nieuwkoop

9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2019 31-12-2018 

€ € € € 

Eigen vermogen 
Stichtingsvermogen 678.386 685.034 

678.386 685.034 

Bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve 18.097 18.097 

18.097 18.097 

Kortlopende schulden 
Nog te betalen kosten 5.000 - 
Accountants- en advieskoten 3.900 3.900 

8.900 3.900 

Totaal 705.383 707.031 
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 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Staat van baten en lasten over 2019 

  2019 2018 

  
€ € 

Som der exploitatiebaten - - 

Overige bedrijfskosten 
    

Verkoopkosten 700 350 
Kantoorkosten 795 1.027 
Algemene kosten 5.296 825 
      

Som der exploitatielasten 6.791 2.202 

Exploitatieresultaat -6.791 -2.202 

Financiële baten en lasten 
    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 143 667 

Resultaat -6.648 -1.535 

Resultaatbestemming     

Bestemd resultaat -6.648 -1.535 
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 11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon Stichting Joyce Tol Fonds 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Nieuwkoop 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41169344 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Joyce Tol Fonds, statutair gevestigd te Nieuwkoop bestaan 
voornamelijk uit beheren vermogenswaarden en beschikbaar stellen van middelen van niet 
commerciële en kleinschalige projecten in Nederland die gericht zijn op het verbeteren van de 
kwaliteit van de niet-stoffelijke aspecten van het leven. 

Locatie feitelijke activiteiten 
 Haarlem 
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 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
vennootschap. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Voorzieningen 
Bestemmingsreserves worden gevormd voor toegezegde bijdragen die binnen de stichting worden 
gehouden tot dat wordt over gegaan tot uitkering. De bestemmingsreserve vormen geen onderdeel 
van het vermogen van de stichting, maar kunnen wel een langdurig karakter hebben. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
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 13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op balans 

Vorderingen 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Nog te ontvangen bedragen 679 679 

Totaal 679 679 

Liquide middelen 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Banktegoeden 
    

ING zakelijke rekening .244 134.547 3.641 
ING vermogen spaarrekening .244 225.725 225.609 
ING zakelijke spaarrekening .244 25.037 25.030 
ING beleggingsrekening .714 - 131.051 
RABO beleggersrekening .636 175.267 175.279 
RABO zakelijke rekening .271 144.128 145.742 

Totaal 704.704 706.352 

Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve 2019 

  
€ 

Stand 1 januari 18.097 

Stand 31 december 18.097 

In boekjaar 2015 is in navolging van een bestuursbesluit een bestemmingsreserve gevormd om in de 
toekomst bijzondere vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg te eren voor hun inzet. Dit zal 
gaan plaats vinden in de vorm van een (jaarlijks) event waar een award zal worden uitgereikt. 
In 2019 heeft er geen event plaatsgevonden. 

Kortlopende schulden 

  31-12-2019 31-12-2018 

  
€ € 

Nog te betalen kosten 
    

Reservering kosten 'Deskundigen Onderzoek 2019' 5.000 - 
      

Accountants- en advieskoten 3.900 3.900 

Totaal 8.900 3.900 

Toelichting 
In 2019 zijn gelden ter beschikking gesteld aan Adamas Inloophuis omtrent een financiële bijdrage 
aan het 'Deskundigen Onderzoek 2019'. 
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 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op staat van baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

  2019 2018 

  
€ € 

Rentebaten andere partijen 143 667 

Financiële baten en lasten (saldo) 143 667 
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 15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2019 2018 

  
fte fte 

Werkzaam binnen Nederland - - 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal - - 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Stichting Joyce Tol Fonds heeft in boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 
Dit heeft voor de stichting tot op heden nog niet geresulteerd in problemen wat betreft liquiditeit. 
Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft aangegeven dat de activiteiten uitgevoerd 
kunnen blijven worden onder de huidige voorwaarden van het RIVM en de overheid. 

Ondertekening 

Haarlem, 23 juni 2020 

Naam Handtekening 

   
N. Schouten 

 

M. Pijnenborg 
 

S. Mulder 
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