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ACCOUNTANTSRAPPORT 
  



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

Amstelveen, 24 december 2021  

Geacht bestuur, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2020 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. 



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 2020 en de 
winst- en verliesrekening over 2020 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, 24 december 2021 

BDO Accountants 
namens deze, 

Hoenderdos AA, Andre 
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BESTUURSVERSLAG 
 
 
  



 

 

Jaarverslag 2020  

Aanvragen en schenking 2020 

We hebben 7 aanvragen ontvangen in de periode september 2019-september 2020. 

Veel aanvragen betroffen projecten op christelijke grondslag of projecten rondom omgaan met 

ziekte. We hebben besloten om dit jaar een schenking te doen aan Janneke Roozen, opdrachtnemer 

JTF. De schenking betrof 1500 euro.  

We hebben opdracht verstrekt aan Janneke Roozen, projectleider herstelgerichte initiatieven in de 

GGZ. De opdracht luidt: 

onderzoek wat er voor nodig zou zijn om een logeerhuis te ontwikkelen waar mensen herstellen van 

een crisissituatie door psychische klachten.  

Janneke Roozen heeft samen met bestuurder JTF Neel Schouten meerdere werkbezoeken afgelegd 

en verschillende innovators binnen de GGZ gesproken. Samen met Rokus Loopik, vat vol ideeen, 

initiatieven en projecten en tevens oprichter van het eerste Living Museum in Nederland 

gebrainstormd over mogelijkheden zodat het project De Roos meer richting en vorm kreeg. Met de 

input van alle gesprekken en bezoeken is er een werkconcept uitgekomen waar we de komende 

jaren gericht de verdieping mee ingaan.  

Zie bijlage uitwerking opdracht 

Richting komende jaren 

Verdieping Project de Roos. We verschuiven onze blik meer richting psychisch lijden naast palliatieve 

initiatieven. 
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 8 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 31 december 2020 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2020   31-12-2019 

  
€ € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Nog te ontvangen bedragen -   679   

    -   679 

Liquide middelen   694.898   704.704 
     

Totaal 
  

694.898 
  

705.383 
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9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2020 31-12-2019

€ € € € 

667.559 678.378 
Eigen vermogen  

Stichtingsvermogen 

667.559 678.378 

Bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve 18.097 18.097 

18.097 18.097 

Kortlopende schulden 
Nog te betalen kosten 7.292 5.008 
Accountants- en advieskosten 1.950 3.900 

9.242 8.908 

Totaal 694.898 705.383 
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 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Staat van baten en lasten over 2020 

  2020 2019 

  
€ € 

Som der exploitatiebaten - - 

Overige bedrijfskosten 
    

Verkoopkosten 800 700 
Kantoorkosten 795 795 
Algemene kosten 9.311 5.296 
      

Som der exploitatielasten 10.906 6.791 

Exploitatieresultaat -10.906 -6.791 

Financiële baten en lasten 
    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 88 143 

Resultaat -10.818 -6.648 

Resultaatbestemming     

Bestemd resultaat -10.818 -6.648 
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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 

  31-12-2020 31-12-2019 

  
€ € 

Nog te ontvangen bedragen - 679 

Totaal - 679 

Liquide middelen 

  31-12-2020 31-12-2019 

  
€ € 

Banktegoeden 
    

ING zakelijke rekening .244 134.488 134.547 
ING vermogen spaarrekening .244 225.795 225.725 
ING zakelijke spaarrekening .244 24.969 25.037 
RABO beleggersrekening .636 175.248 175.267 
RABO zakelijke rekening .271 134.398 144.128 

Totaal 694.898 704.704 

Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve 2020 

  
€ 

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 2020 heeft er geen event plaatsgevonden. 

Kortlopende schulden 

  31-12-2020 31-12-2019 

  
€ € 

Nog te betalen kosten 
    

Reservering kosten 'Deskundigen Onderzoek 2019' - 5.008 
Reservering kosten 'The Rose House 2020' 5.792 - 
Reservering schenking 'herstelgerichte initiatieven in de GGZ' 1.500 - 

  7.292 5.008 

Accountants- en advieskosten 1.950 3.900 

Totaal 9.242 8.908 

Toelichting 
In 2020 zijn gelden ter beschikking gesteld aan The Rose House omtrent een financiële bijdrage.  
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 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op staat van baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

  2020 2019 

  
€ € 

Rentebaten banken 88 143 

Financiële baten en lasten (saldo) 88 143 



Stichting Joyce Tol Fonds, te Nieuwkoop  
 

 

 15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2020 2019 

  
fte fte 

Werkzaam binnen Nederland - - 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal - - 

Ondertekening 

Haarlem,  

Naam Handtekening 

   
N. Schouten 

 

M. Pijnenborg 
 

S. Mulder 
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