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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



www.bentacera.nl

Aan het bestuur van
Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Willem Lodewijkstraat 2
8606 AE  Sneek

Drachten, 24 oktober 2019

Behandeld door:    T.A. Schurer RA
Betreft:                   0795500/R2018

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw organisatie, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 16.777 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van negatief € 8.519, gecontroleerd.

Bentacera Registeraccountants B.V. T 088-3210830 KvK nummer Onze vestigingen
Lavendelheide 17 info@bentacera.nl 0110339 Bolsward Heerenveen
Postbus 129 IBAN: NL66RABO0171716124 Btw-nummer: Dokkum Leeuwarden
9200 AC    Drachten BIC: RABONL2U NL81403150B01 Drachten Sneek



www.bentacera.nl

1.2 FISCALE POSITIE

Algemeen

Gezien de statutaire bepalingen en de feitelijke activiteiten wordt door de Stichting geen winst beoogd dan wel
gemaakt en oefent de Stichting geen onderneming uit. Hier vanuit gaande is de Stichting niet belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Bentacera Registeraccountants B.V.

T.A. Schurer RA
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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Weekendschool Súdwest-Fryslân. In november 2018 heeft 
Weekendschool SWF haar deuren geopend voor een eerste groep deelnemers van zes verschillende 
basisscholen in de gemeente. Uit het totale aantal aanmeldingen van 38 is een klas gevormd van 25 
deelnemers. Ook na de start zijn er nog aanmeldingen binnengekomen uit verschillende delen van de 
gemeente. Gebaseerd op de ervaringen van de andere weekendscholen in Fryslân is de verwachting 
dat in het schooljaar 2019-2020 veel meer scholen in de gemeente het weekendschoolonderwijs 
actief gaan aanbieden aan hun deelnemers. 
 
2018 was een spannend jaar. In de opstartfase is de basis gelegd voor een stevige organisatie die de 
deelnemers helpt om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn zo enthousiast dat het niet 
heel moeilijk was om gastdocenten te vinden. Vanuit ‘gewoon’ vrijwilligerswerk of maatschappelijk 
ondernemerschap blijken veel professionals uit verschillende beroepen bereid te zijn om een 
bijdrage te leveren aan de toekomst van jonge mensen. En dat is precies wat we onze deelnemers 
willen bieden: horizonverbreding, laten zien wat de wereld te bieden heeft. Voor kinderen uit de 
gemeente die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, om welke reden dan ook.  Kinderen die 
meedoen omdat ze gemotiveerd en nieuwsgierig zijn. Niet omdat ze ‘achterstandskinderen’ zijn, 
maar omdat ze voor hun toekomst willen gaan. Ontdekken, ervaren, leren en doorzetten. 
Het jaar 2018 is een leerzaam jaar geweest, ook voor de stichting en haar medewerkers. Het 
fundament en raamwerk van Weekendschool Súdwest-Fryslân staat en van daaruit gaan we verder 
bouwen. Vol ambitie en met mooie plannen. Met als doel om kinderen uit minder kansrijke 
omgevingen te helpen hun talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. 
 

 
Wie zijn we 
Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) komt voort uit een idee van vier initiatiefnemers uit 
het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn deze initiatiefnemers op 
informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een Weekendschool op te richten. Dit 
deden zij, omdat zij van mening zijn dat veel talent van kinderen onbenut blijft. Met name kinderen 
van laagopgeleide ouders. Dit initiatief viel samen met het actieplan armoede-aanpak van de 
gemeente SWF, dat als onderdeel een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
weekendschool omvatte. De gemeente is aangeschoven bij de bestaande initiatiefgroep en heeft de 
groep gefaciliteerd bij de oprichting van een weekendschool in SWF.  
 
Op 4 oktober 2017 heeft de initiatiefgroep de stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân opgericht.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit:  
Wouter Willems (voorzitter) 
Fried Didden (secretaris/penningmeester) en 
Roel Krijnen (lid).  
Deze drie vertegenwoordigen de overheid, ondernemers en het onderwijs. 
 

Onze missie 
Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân wil haar deelnemers een breed beeld van de wereld laten 
zien en daagt haar deelnemers uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven en te 
doen, met de volgende centrale doelstellingen: 

• (toekomst)perspectieven van deelnemers helpen verbreden 

• hun zelfvertrouwen helpen vergroten 

• hun talenten helpen benutten 
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Weekendschool Súdwest-Fryslân tracht dit doel te bereiken door het bieden van een netwerk van 
interessante Friese professionals die kinderen inspireren en motiveren om te blijven leren voor een 
kansrijke toekomst.  
 

Onze visie  
Kinderen vinden het leuk om de leren. Dit gaat verder dan je best doen op school en huiswerk 
maken. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt 
ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. Weekendschool Súdwest-Fryslân 
zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het 
talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van de overtuiging dat zowel de 
kinderen als de professionals elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren. 

 
Weekendschool Súdwest-Fryslân 
Weekendschool Súdwest-Fryslân richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van ongeveer 
10 tot 15 jaar die door oorzaken buiten hun zelf om minder mogelijkheden en kansen hebben om in 
aanraking te komen met onderwerpen als wetenschap, cultuur en techniek en maatschappij. Ze 
duiken in een boeiende wereld waar ze les krijgen van enthousiaste gastdocenten. Of het nu de 
chirurg, de reclamemaker, de architect, de advocaat, de journalist, de meubelmaker of de rechter is, 
allen zijn het bevlogen professionals die hen laten zien, horen en vooral ervaren wat er allemaal bij 
hun vak komt kijken. 
Weekendschool Súdwest-Fryslân is één keer per twee weken, ruim 20 zondagmiddagen van 13.00 
uur tot 16.30 uur in de periode van oktober tot en met juni. We zijn gehuisvest in Kunstencentrum 
Atrium in Sneek. Thema’s die aan bod komen zijn:  maatschappij, cultuur, techniek, sport, kunst, 
natuur, wetenschap, zorg, commercie, recht, media, presentatietechnieken en nog veel meer. 
Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een duurzaam karakter in het leven van de leerling. Dit biedt 
structurele kans op vergroting van mogelijkheden en kansen, biedt een netwerk voor deelnemers en 
biedt de grootste kans op het halen van de brugklas en dus op het voorkomen van vroegtijdig 
schooluitval. 
 
 

Geen underdog 
Weekendschool Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat de deelnemers niet gestigmatiseerd worden 
vanwege de thuis- of omgevingssituatie. We draaien de zgn. underdogpositie om: het is een 
voorrecht als het kind als deelnemer bij Weekendschool Súdwest-Fryslân is aangenomen. Het kind 
hoort bij een groep die gemotiveerd en leergierig is én van plan is om een mooie toekomst tegemoet 
te gaan. Iemand die zelf keuzes wil en kan maken en z’n best wil doen voor een goed 
toekomstperspectief. 
De kinderen hebben bij de start van Weekendschool Súdwest-Fryslân allemaal een vest gekregen 
met het logo erop. Ook het begeleidingsteam heeft dit vest. Zo zijn we herkenbaar, gelijk en horen 
we ergens bij. Het vest wordt door iedereen met trots gedragen.  
 

Verwachte resultaten 
Doel van het weekendschoolonderwijs is om de deelnemers te versterken in een gemotiveerde 
levenshouding. De verwachting is dat ruime kennis over zichzelf en de samenleving, in combinatie 
met de gewoonte zich in verschillende omstandigheden te verplaatsen, bijdraagt aan het vermogen 
om zelfstandig gemotiveerde keuzes te maken voor de toekomst. We verwachten dat de deelnemers 
kennis over beroepen krijgen, dat ze voorkeuren voor beroepen kunnen aangeven en dat ze inzicht 
hebben hoe talenten worden gekoppeld aan beroepen. Verder verwachten we dat ze (meer) 
zelfvertrouwen hebben gekregen en dat ze sociale verbondenheid ervaren. 
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Weekendschool Súdwest-Fryslân start vanaf het komende schooljaar met het monitoren van de 
deelnemers d.m.v. een onderzoek waarbij de deelnemers een aantal jaren worden gevolgd. We 
maken hiervan gebruik van het onderzoek dat door het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Stenden 
Hogeschool is opgezet door lector Janneke Metselaar en spitst zich toe op de effecten op de lange 
termijn bij zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid. 

 
De komende jaren en de plannen 
Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een visie voor de lange termijn waarbij uitgegaan wordt van 
meerjarige voorzieningen. Juist door activiteiten duurzaam aan te bieden heb je de meeste kans op 
effect.  
We zijn het afgelopen jaar gestart met een klas van 25 deelnemers in Sneek. Uit ervaring van de 
andere weekendscholen in Fryslân leren we dat ongeveer 60% van de deelnemers van het eerste jaar 
doorgaat naar het tweede jaar. Deze tweedejaarsklas kan dan worden aangevuld met nieuwe 
deelnemers uit groep 8. Voor de komende jaren ziet de locatie in Sneek er dan als volgt uit: 

 
 

schooljaar  eerstejaars groep 7 tweedejaars groep 8 oud-deelnemersgroep 

2019-2020 25 deelnemers 25 deelnemers  

2020-2021 25 deelnemers 25 deelnemers 25 deelnemers 

2021-2022 25 deelnemers 25 deelnemers 50 deelnemers 

en verder…    

 
Dit patroon zet zich dan de volgende jaren voort. En we bieden (oud)deelnemers ieder jaar een 
aantal workshops. Op deze manier blijven ze onderdeel van Weekendschool Súdwest-Fryslân en 
kunnen ze een beroep doen op ons netwerk. Ze kunnen ook doorstromen naar WeekendschoolXTRA 
(zie verderop in dit meerjarenplan) of als junior-assistent helpen in de klassen. 
 

Plan 1: uitbreiding in de gemeente 
Gemeente Súdwest-Fryslân is uiteraard groter dan alleen de hoofdplaats Sneek. Ook uit andere delen 
van de gemeente is belangstelling getoond voor het weekendschoolonderwijs. We zijn daarom 
voornemens om een tweede locatie te starten in Workum. Dit betekent voor het schooljaar 2019-
2020 nog een extra eerste jaars groep van ongeveer 25 deelnemers op deze tweede locatie. Voor de 
daarop volgende jaren ziet het schema er als volgt uit 
 

schooljaar  eerstejaars groep 7 tweedejaars groep 8 oud-deelnemersgroep 

2019-2020 25 deelnemers   

2020-2021 25 deelnemers 25 deelnemers  

2021-2022 25 deelnemers 25 deelnemers 25 deelnemers 

en verder…    

 
 
 

Plan 2: WeekendschoolXTRA 
Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft samen met projectgroep Zomerkans van 
Samenwerkingsverband Fultura het voortouw genomen om voor de leeftijdsdoelgroep 12-18 jaar 
een voorziening te realiseren om gelijke kansen te bieden aan kwetsbare jongeren met 
uiteenlopende en complexe problemen. We zien deze doelgroep als een logisch gevolg op de 
doelgroep en verbreding van de doelgroep van Weekendschool Súdwest-Fryslân. Beoogde start is 1 
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januari 2020. De groepsgrootte is ongeveer 12 jongeren per leeftijdscategorie (zie projectplan: 12-15 
jaar; 15-17 jaar en 18plus) 
 
Een behoorlijk aantal jongeren, circa dertig procent, volgt niet het juiste onderwijstype. 
Dat geldt vooral voor deelnemers die meer risico lopen dat de overgang van het basis- naar het 
voortgezet onderwijs niet zo goed verloopt. Bijvoorbeeld bij jongeren van lager opgeleide ouders of 
met een niet-westerse achtergrond en deelnemers die niet goed presteren op methode-
onafhankelijke toetsen begrijpend lezen en rekenen, zoals Cito. De moeizame overgang komt deels 
ook voort uit het feit dat er in het voortgezet onderwijs (VO) veel meer van de zelfstandigheid 
gevraagd wordt, maar ook doordat er niet altijd een goede overdracht plaatsvindt van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 
 
Het initiatief van WeekendschoolXTRA is van Weekendschool Súdwest-Fryslân samen met de 

projectgroep Zomerkans van Fultura. De uitvoering zal ook door deze partijen worden gedaan 

waarbij we dezelfde kwaliteit bieden als de andere interventies. We willen deze jongeren gelijke 

kansen bieden, door zowel in de vakanties als in de weekenden een programma aan te bieden dat 

bijdraagt aan het vergroten van draagkracht en zelfstandigheid en een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

‘Leren leren’, leren organiseren, zien en gezien worden, preventief werken om schooluitval te 

voorkomen. We zetten in op activiteiten die bijdragen aan het vergroten van draagkracht, 

zelfstandigheid met als centrale vraag: “hoe kun jij succesvol zijn in onze samenleving?!”  

 

Tot slot 
 
Met de uitbreiding in 2019 van Weekendschool Súdwest-Fryslân naar een tweede locatie én de start 
van WeekendschoolXTRA hebben we geweldige programma’s voor alle jongeren van 10-18 jaar in de 
gemeente Súdwest-Fryslân die om welke reden dan tussen wal en schip vallen en een extra steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. De weekendschoollokaties bereiken bij een volledig draaiende school 
per locatie per schooljaar ongeveer 75 deelnemers en WeekendschoolXTRA kan per jaar zo’n 36  
(nieuwe) jongeren in het traject opnemen. Allemaal kinderen en jongeren die gelijke kansen krijgen 
én een zo groot mogelijk kans om succesvol en zelfstandig te zijn in onze samenleving. Jongeren die 
meedoen in de maatschappij en ertoe doen. Met onze preventieve aanpak gaan we ongetwijfeld veel 
bereiken. We werken in ieder geval aan een succesvolle kansrijke(re) toekomst van zelfbewuste 
jongeren die weten wat de wereld te bieden heeft en andersom! 
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen 1 10.417 -

Liquide middelen
Rabobank 6.360 39.993

16.777 39.993
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 2 

Bestemmingsfonds 3 -9.068 -549

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 4 941 542
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

5 

1.319 -
Overige schulden 6 23.585 40.000

25.845 40.542

16.777 39.993

-11-



Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

2018 2017
€ € € €

Baten 39.122 -

Lasten
Lonen en salarissen 7 25.558 -
Sociale lasten 8 4.427 -
Overige lasten 9 17.656 549

Som der lasten 47.641 549

Saldo van baten en lasten -8.519 -549
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân is feitelijk en statutair gevestigd op Willem Lodewijkstraat 2, 8606 AE te
Sneek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69780498.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân bestaan voornamelijk uit het verzorgen van
schoolactiviteiten in het weekend, praktijkgerichte workshops en excursies. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Weekendschool Súdwest-Fryslân zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen 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.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen (RJ 640), die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De stichting is opgericht op 4 oktober 2017. Het eerste boekjaar loopt van 4 oktober 2017 tot en met 31 december
2017. Het jaar 2018 is het eerste volledige boekjaar van de stichting. 

Conform RJ 640 dient de begroting te worden opgenomen in de staat van baten en lasten. De begroting wordt
echter opgesteld voor een schooljaar en niet een boekjaar. De begroting is hierdoor niet vergelijkbaar met de staat
van baten en lasten. Hierdoor is er gekozen voor het niet opnemen van de begroting. 

GRONDSLAGEN

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

Bestemmingsreserves

De ontvangen baten zijn ontvangen ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De
ontvangen gelden zijn niet geheel besteed in het jaar waarin ze ontvangen zijn en/of zijn toegerekend. Gezien de
gelden worden ontvangen van derden en hierbij een prestatieverplichting aanwezig is, worden de gelden
opgenomen als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten en overige
baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

1  Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen 10.417 -
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

PASSIVA 

2  Stichtingsvermogen

Bestemmingsf
onds

€

Stand per 1 januari 2018
-549

Mutatie uit resultaatverdeling -8.519

Stand per 31 december 2018 -9.068

31-12-2018 31-12-2017
€ €

3  Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds -9.068 -549

2018 2017
€ €

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari -549 -
Resultaatverdeling -8.519 -549

Stand per 31 december -9.068 -549

Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

4  Schulden aan leveranciers

Crediteuren 941 542

31-12-2018 31-12-2017
€ €

5  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.319 -

31-12-2018 31-12-2017
€ €

6  Overige schulden

Vooruitontvangen subsidie 14.737 40.000
Vooruitontvangen bedragen 6.729 -
Reservering vakantiegeld 1.412 -
Reservering eindejaarsuitkering 707 -

23.585 40.000
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

Gebeurtenissen na Balansdatum

Baten VSB Fonds

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een toezegging ontvangen van VSB Fonds. Dit betreft een donatie
met een omvang van € 50.000. Deze donatie wordt ontvangen voor het realiseren van de doelstelling van de
Stichting en heeft betrekking op het tweede en derde projectjaar. 

Baten Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een toezegging ontvangen van Stichting onderwijs Odyssee. Dit
betreft een toezegging met een omvang van € 70.000 inzake subsidie GKA. Deze toezegging heeft betrekking op
het realiseren van de doelstelling van de stichting gedurende 3 boekjaren en wordt ontvangen in het jaar 2019. 
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Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 2017
€ €

Baten

Subsidies gemeente Súdwest-Fryslân 25.263 -
Old Burger Weeshuis Sneek 2.400 -
Kansfonds 10.417 -
PW Jansen's Friesche Stichting 1.042 -

39.122 -

2018 2017
€ €

7  Lonen en salarissen

Brutolonen 22.817 -
Reservering vakantietoeslag 2.035 -
Reservering eindejaarsuitkering 706 -

25.558 -

Gemiddeld aantal werknemers

Bij de organisatie waren in 2018 gemiddeld 0,50 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.

2018 2017
€ €

8  Sociale lasten

Sociale lasten 4.427 -

2018 2017
€ €

9  Overige lasten

Overige personeelskosten 3.480 -
Huisvestingskosten 1.039 -
Verkoopkosten 1.585 -
Kantoorkosten 168 13
Algemene kosten 11.384 536

17.656 549
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2018 2017
€ €

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 529 -
Telefoonkostenvergoeding 110 -
Overige kostenvergoedingen 1.650 -
Ziekengeldverzekering 1.021 -
Overige personeelskosten 170 -

3.480 -

2018 2017
€ €

Huisvestingskosten

Huurkosten 1.039 -

2018 2017
€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.189 -
Representatiekosten 50 -
Reis- en verblijfkosten 346 -

1.585 -

2018 2017
€ €

Kantoorkosten

Porti 168 -
Overige kantoorkosten - 13

168 13

2018 2017
€ €

Algemene kosten

Assurantiepremie 720 -
Accountantskosten 5.043 -
Automatiseringskosten 3.448 83
Notariskosten - 395
Bankkosten 148 7
Overige algemene kosten 2.025 51

11.384 536
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W. Willems
Voorzitter

R. Krijnen
Bestuurder

G. Didden
Secretaris, penningmeester
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4. OVERIGE GEGEVENS

-21-



www.bentacera.nl

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

4.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân

A. VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân te Sneek gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeen-
stemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

-22-



www.bentacera.nl

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân
Sneek

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKE-
NING

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
de huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
en
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- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Drachten, 24 oktober 2019

Bentacera Registeraccountants B.V.

T.A. Schurer RA
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