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Stichting De Gouden Ganzenveer
T.a.v, de heer J. Swart
p/a Hogehilweg 6
1101

CC AMSTERDAM

Datum 29 jvli 2020
Betreti Sarnenstellingsverklaring 2019

Geachte heer Swart,

Ilrjgaand treft u 2 exemplaren aan van de samenstellingsverklaring die behoort bij de
iaárrekening20Ig van de Stichting De Gouden Ganzenveer.V/rj verzoeken u de verklaring in
liet financieel jaarverslag2019 te voegen.
Ter identificatie sturen wij u een door ons gewaarmerkt exemplaar van de balans per 31
december 2019 envan de exploitatierekening 2019.

Wii verlrouwen eï op u hiermede van dienst te ziin geweest.

Met vriendelijke groet,
V Zijl Accountancy & Advies B.V.

van

ZijlRA

worinenpoort T6l sqqt JZ HoUTEN I r: oso-ogs
E:

vonzijloeno@hetnet.nl

I KvK:

'13

37 I M: 0ó-230ó5080

301.29.747
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Aan het bestuur vau
Stichting De Gouden Ganzenveer
p/a Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Datum

29 iuli2020
Onderwerp

Jaarstukken 2019

Samenstellingsverklaring van de accountant
De.iaarreker-ing2019 van Stichting De Gouden Ganzenveer, statutair gevestigd te Amsterdam, is
door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 decernber 2019 en de rekening van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende
toelichfing, In dezetoeliclrting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
fi nanciële

verslaggeving opgenomen.

Deze sarnenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accourrtarrts gelclericle Standaarcl 4410, "samenstellirrgsopdrachten". Op grond van deze standaard
wol.clt vau olts verwacht clat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaamekening in
overeelstemming met Richtlijn C I van de Raad voor de Jaarverslaggeving (Kleine organisatieszonder-rvinststreven). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en financiële verslaggeving toegepast'

Bii een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alie relevante informatió aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoorclelijkheid heèft uoiduurt. Als slotstuk varl onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van cle jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaamekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting De Gouden Ganzenveer. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd d]e ons in staat stellen om een oordeel te geven of,een conclusie te trekken met betrekking
tot de getrouwheid van de jaarrekening.
deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA)' U en
aldere gebrLrikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wrj de opdracht
professloneel, vakbekwaaln en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
veftrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Bii het uitvoeren van

ZiilAccounÍancy & Advies B.V

van

Zijl RA
worinenpoorl T6l sqqt

JZ HoUTEN I r: ogo-oss t 3 37 I M: 0ó-230ó5080
E: vonzijloeno@hetnet.nl I KvK: 3O1.29.747

STICTITING DE GOUDEN GANZENVEER
Buluns per 31 december 2019

31.12.2019

31.t2.2018
€

€

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

5.000

666

Be leggingen

421,624

488.586

3.733

4.985

l-iquide rniddelen
'l'otaal vlottende activa

KORTLOPENDE SCHULDEN
SÁ I, D

O VLOTTEN DE MID D E LEN

430.357

494.237

68.317

134.884

362.040

359.353

I]ICF',N VERMOGEN

Ilestenimingsreserve

359.353

362.040

Totaal eigen vermogen

362.040

3s9.353

362.040

359,353
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STICITTING DE GOUDEN GANZENVEER
Rekening vun buten en lusten 2019
Uitkomsten

Begroting

20r9

2018

Uitkomsten
2019

Begroting
2020

incl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

€

€

€

c

39.000

39.000
66.967

39.000

39.000

105.967

39.000

760

500

1.855

s00
3.250

BATEN

l

Sponsoring
2. Beleggingsopbrengsten

'l'otaal baten

35.000

12.748-

22.252

I.ASTEN
2. Bestuurskosten
3. Academie
zl. Uitreiking Gouden Ganzenveer
5. Diverse kosten

3.008

3.250

3.555

49.645
2.711

57.000

64.528
38.716

55932

'Iotaal lasten

56.124 61.000

108.654

60.937

Saldo van baten en lasten

33.872- 22.000-

250

2.687-

1.255

21.937-

Resultaatbestemming:
13csteurmingsreserve

33.872-

22.000-

2.687-

21.937-

33.872-

22.000-

2.687-

21.937-
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Aan het bestuur van
Stichting De Gouden Ganzenveer
p/a Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Datum

29

iuli2020

Onderwero

Jaarstukken 20 1 9

Samenstellingsverklaring van de accountant
De-iaarrekening20lg van Stichting De Gouden Ganzenveer, statutair gevestigd te Amsterdam, is
door ops samerigesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaanekening bestaat uit de
balarrs per 31 deiernber 2019 en de rekening van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende
toelichting. ln cleze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
fi nanciële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accourrtants geldende Standaard 4410, "samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard
rvorclt vau ons verwacht clat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarekening in
overeenstemming met Richtlijn C I van de Raad voor de Jaarverslaggeving (Kleine organisaties-

zonder-winststreven).

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bii een samenstellingsopclracht 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
veraltwoÀrdelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van oltze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van cle jaarrekeiing globaal nagegaall dat het beeld van de jaarrekening overeenkwan met onze kennis
van Stithting De Gouden Ganzenveer. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking

tot de getroLrwheid van

de

jaarrekening.

wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
Gedragsetlrische voorschriften in de Verordening
jaarrekening
mogen er dan ook vanuit gaan dat wrj de opdracht
andere gebruikers van deze
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Bij het uitvoeren van

deze opclracht hebben

Ziil Accountancy & Advies B.V

van

Zijl RA

worinenpoort 76 I sqqt
E:

JZ HoUTEN I r: ogo-oss t 3 37 I M: 0ó-230ó5080
vonzijloeno@hetnet.nl I KvK: 3O1.29.747

