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Jaarstukken over 2022
 

Stichting Bob Verheeke Fonds
Faunuslaan 5
5631 KN  Eindhoven



Aan het bestuur van
Stichting Bob Verheeke Fonds  
Faunuslaan 5  
5631 KN  Eindhoven

Heesch, 16 februari 2023
 
 

kenmerk : 10275 JG/PvH
betreft : Jaarrekening 2022

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw onderneming.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij
graag bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,
OOvB adviseurs en accountants

Was getekend,

C. van den Berg-Pennings
Accountant-Administratieconsulent
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ACCOUNTANTSRAPPORT



1                ALGEMEEN

1.1                Zakelijke gegevens van de onderneming

Stichting sedert : 7 november 2001
Kamer van Koophandel : 17140209

Bestuurders : B. Verheeke, voorzitter
  M.C.M.M. van der Burgt, vice-voorzitter/penningmeester
  A. van Deel, secretaris

1.2                Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten

De activiteiten van Stichting Bob Verheeke Fonds bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van activiteiten
op het terrein van onderwijs, kunst en wetenschappen.

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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2                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw besloten vennootschap samengesteld, waarin
de balans met tellingen van € 1.600.343 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat
van € 167.013, zijn opgenomen.

3                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Bob Verheeke Fonds te Eindhoven is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-
verliesrekening over 2022 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 in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 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 Bob Verheeke
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 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

16 februari 2023

Hoogachtend,
OOvB adviseurs en accountants

Was getekend,

 
C. van den Berg-Pennings 
Accountant-Administratieconsulent              

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatbestemming)

31 december 2022

€ €

31 december 2021

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Effecten  (1) 1.471.926 1.599.627

Liquide middelen  (2) 128.417 167.729

 1.600.343 1.767.356

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2022

€ €

31 december 2021

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Bestemmingsreserve 1.600.343 1.767.356

 1.600.343 1.767.356
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2                WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

Saldo 2022

€

Saldo 2021

€

Baten

Ontvangen donaties  (4) 100.000 240.000

Lasten

Wervingskosten

Ondersteunde projecten/doelen  (5) 95.783 99.350

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfskosten  (6) 3.377 2.687

Saldo voor financiële baten en lasten 840 137.963
Financiële baten en lasten  (7) -167.853 283.298

Resultaat -167.013 421.261

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve -167.013 421.261

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Algemeen

Stichting Bob Verheeke Fonds is geregistreerd onder KvK-nummer 17140209 en is statutair gevestigd te
Eindhoven.
De activiteiten van Stichting Bob Verheeke Fonds bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van activiteiten
op het terrein van onderwijs, kunst en wetenschappen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Effecten

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel
ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden
verantwoord als "waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten" onder
de financiële baten en lasten.

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.

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2022 

€

31-12-2021

€

1. Effecten

Effectendepot Van Lanschot 1.471.926 1.599.627

2. Liquide middelen

Rekening-courant Van Lanschot ($) 6.273 -
Rekening-courant Van Lanschot (EUR) 1.662 10.996
Effectenrekening Van Lanschot 120.482 156.733

128.417 167.729

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2022

€

2021

€

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 1.767.356 1.346.095
Resultaatbestemming boekjaar -167.013 421.261

Stand per 31 december 1.600.343 1.767.356

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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5                TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2022

4. Ontvangen donaties

Saldo 2022

€

Saldo 2021

€

Ontvangen donaties 100.000 240.000

5. Ondersteunde projecten/doelen

Stichting Vluchteling 15.000 17.500
Princes Christina Concours 15.000 10.000
Unicef 15.480 25.480
KWF 110 15.120
Princes Maxima 15.000 -
Overige donaties 35.193 31.250

95.783 99.350

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2022 geen werknemers werkzaam.

6. Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 3.377 2.687

7. Financiële baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 12.919 9.193
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten -174.725 279.230
Rentelasten en soortgelijke kosten -6.047 -5.125

-167.853 283.298

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Dividend uit effecten

Dividend effecten 12.056 8.593
Couponrente 863 600

12.919 9.193

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten

Koersresultaten effecten

Koersresultaat effecten -174.725 279.230

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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Saldo 2022

€

Saldo 2021

€
Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente- en kosten 175 285
Beheervergoeding effecten 5.872 4.840

6.047 5.125

Ondertekening directie voor akkoord

Eindhoven, 16 februari 2023

Was getekend,

B. Verheeke

 

Stichting Bob Verheeke Fonds, Eindhoven
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