
  

 
 

  

Stichting Joyce Tol Fonds 
 
te Nieuwkoop 
 
Rapport inzake de jaarrekening 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 2  

Inhoudsopgave 

Accountantsrapport 3 
Samenstellingsverklaring van de accountant 5 

Bestuursverslag 6 

Jaarrekening 2021 7 
Balans per 31 december 2021 8 
Staat van baten en lasten over 2021 10 
Algemene toelichting 11 
Grondslagen voor financiële verslaggeving 12 
Toelichting op balans 13 
Toelichting op staat van baten en lasten 14 
Overige toelichtingen 15 
 
 



 

   

ACCOUNTANTSRAPPORT 
  



 
 

 
 

   

Aan het bestuur van  
Stichting Joyce Tol Fonds 
Iepenstraat 5 
2023 ST  Haarlem 
NEDERLAND 
 
Amstelveen, 24 oktober 2022  
 
 
Geacht bestuur,  
 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2021 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 2021 en de 
winst- en verliesrekening over 2021 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 oktober 2022 

BDO Accountants 
namens deze, 

A.M. Hoenderdos AA
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Jaarverslag 2021 

Aanvragen en schenking 2021 

We hebben 10 aanvragen ontvangen in de periode september 2020-september 2021. 

De aanvragen betroffen veelal initiatieven rondom rouw en zieke kinderen.  

Dit jaar heeft zich gekenmerkt door Covid 19. We hebben niet veel verdere acties uitgericht op het 
gebied van Project de Roos.  

Wel hebben we een aantal schenkingen gedaan. We hebben een schenking van 2000 euro gegeven 
aan stichting de stiefacademie, een schenking van 2000 aan initiatief Dearly, een webplatform voor 
ondersteuning aan jongeren die een ouder hebben verloren en een schenking van 2000 euro voor 
een ontwikkeling van een film en platform over kinderen met verlieservaringen.  

 

Richting komende jaren 

De penningmeester heeft besloten dat hij 2021 nog afrond en daarna uit het fonds zal stappen. Hij 
wil zijn tijd en energie aan andere zaken besteden. Het JTF is bezig met werven nieuwe 
penningmeester en bedankt Simon Mulder voor zijn inzet en bijdrage afgelopen jaren.  

Het fonds gaat de draad weer oppakken omtrent het verdiepen van Project de Roos.  

 



  

   

JAARREKENING 2021 
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 8 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 31 december 2021 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2021   31-12-2020 

  
€ € € € 

Vlottende activa 
        

Liquide middelen   687.319   694.898 
     

Totaal 
  

687.319 
  

694.898 
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 9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2021   31-12-2020 

  
€ € € € 

Eigen vermogen 
        

Aandelenkapitaal 661.406   667.559    

  661.406   667.559 

Bestemmingsreserve 
        

Bestemmingsreserve 18.097   18.097   

    18.097   18.097 

Kortlopende schulden 
        

Nog te betalen kosten 4.292   7.292   
Accountants- en advieskosten 3.524   1.950   

    7.816   9.242 

Totaal 
  

687.319 
  

694.898 
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 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Staat van baten en lasten over 2021 

  2021 2020 

  
€ € 

Som der exploitatiebaten - - 

Overige bedrijfskosten 
    

Verkoopkosten 530 800 
Kantoorkosten 795 795 
Algemene kosten 4.393 9.311 
      

Som der exploitatielasten 5.718 10.906 

Exploitatieresultaat -5.718 -10.906 

Financiële baten en lasten 
    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6 88 
Rentelasten en soortgelijke kosten -441 - 

Resultaat -6.153 -10.818 

Resultaatbestemming     

Bestemd resultaat -6.153 -10.818 
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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 

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 

Liquide middelen 

  31-12-2021 31-12-2020 

  
€ € 

Banktegoeden 
    

ING zakelijke rekening .244 134.181 134.488 
ING vermogen spaarrekening .244 225.517 225.795 
ING zakelijke spaarrekening .244 25.015 24.969 
RABO beleggersrekening .636 175.222 175.248 
RABO zakelijke rekening .271 127.384 134.398 

Totaal 687.319 694.898 

Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve 2021 

  
€ 

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 2021 heeft er geen event plaatsgevonden. 

Kortlopende schulden 

  31-12-2021 31-12-2020 

  
€ € 

Nog te betalen kosten 
    

Reservering kosten 'The Rose House 2020' 2.292 5.792 
Reservering schenking 'herstelgerichte initiatieven in de GGZ' - 1.500 
Reservering schenking 'Renee van Hout' 2.000 - 

  4.292 7.292 

Accountants- en advieskosten 3.524 1.950 

Totaal 7.816 9.242 
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 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op staat van baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

  2021 2020 

  
€ € 

Rentebaten banken 6 88 
Rentelasten banken -441 - 

Financiële baten en lasten (saldo) -435 88 
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 15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2021 2020 

  
fte fte 

Werkzaam binnen Nederland - - 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal - - 

Ondertekening 

Haarlem,  

Naam Handtekening 

   
C.M. Schouten 

 

M. Pijnenborg 
 

S. Mulder 
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