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Jaarrekening 2016

Bestuursverslag 2016

Stichting Kruispost tracht de statutaire doelstelling te bereiken onder andere door de coördina
tie, bevordering en uitoefening van sociale, geestelijke en materiële zorg en alle overige activi
teiten die het doel van de stichting kunnen bevorderen, zulks ten behoeve van de bewoners en
bezoekers van de Amsterdamse binnenstad.

De stichting wil haar taak ven’ullen in overeenstemming met het Oude en Nieuwe Testament
in hun onderling samenhang. Zij doet dit op zodanige wijze dat hulpverleners en zorgbehoe
venden gezamenlijk een gemeenschap opbouwen.

Het bestuur van Stichting Kruispost bleef dit jaar grotendeels intact al vond er wel opvolging
plaats van de penningmeester. Dhr. Jaap Dooijenwaard. wie wij veel dank zijn verschuldigd,
werd opgevolgd door dhr. Joost de Weichs de Wenne.

In 2016 heeft Stichting Kruispost het beleid qua werkzaamheden en de Organisatie daarvan
gecontinueerd en waar mogelijk verbeterd. Het bestuur bracht de verschillende activiteiten
onder in zes verschillende portefeuilles. Ook de financiële administratie en de directe betrok
kenheid van de dagelijkse operatie daarbij werd verbeterd. Beide administraties van zowel
Stichting Kruispost als Stichting Vrienden van Kruispost werden gedigitaliseerd en onderge
bracht in het pakket Digitaal Kantoor. Ook de dienstdoende server werd in 2016 vervangen en
ook voor medegebruik opnieuw ingericht.

De aandacht in de dagelijkse praktijk ging uit naar een verdere optimalisatie van de bedrijfs
ruimte. Het bestaande huurcontract werd verlengd en de dienstdoende spreekkamers werden
opnieuw ingericht. Toenemende regeidruk verlangde voorts ook een verdere aanscherping van
de bestaande protocollen op het gebied van klachten, risico-inventarisatie en hygiëne.

De samenstelling van de huidige dienstverlening is in 2016 grotendeels intact gebleven en
werd voorlopig uitgebreid met fS’siotherapie. Een evaluatie in 2017 zal uitwijzen of hier
sprake is van een activiteit van blijvende aard. In 2016 werden 18% meer unieke cliënten be
handeld dan begroot, 2.750 vs. 3.235. Dit gold ook voor het aantal direct cliëntgebonden con
tacten, 6.500 vs. 7.624.

De gerealiseerde prestaties gedurende 2016 waren in verhouding tot de gemaakte prestatie-
afspraken zodanig toereikend dat de Gemeente Amsterdam de aangevraagde subsidie groten
deels heeft toegekend.

Wij verwachten voor 2017 geen noemenswaardige mutaties in dc samenstelling van onze ac
tiva of het vermogen. De personeelscapaciteit zal min of meet gelijk blijven aan die van 2015.

Visser & Vissqr Accountants B.V.
Po4bus 3102

28O0!~E GOUDA
Telefoon (0182) 358 235

t’. t
Stichting Kruispost, Amsterdam Pa~1ia2



Jaarrekening 2016

Samenstelling bestuur
Het algemeen bestuur van Stichting Kruispost was per 31 december 2016 als volgt sanienge
steld:

J.Wytema voorzitter

J. de Weichs de Wenne penningmeester

S.B.Sinke sg secretaris

Mevrouw E.L.A. Florentines-I3oiten sg

M. Quarles van Ufford

Mevrouw G Tramper-Stranders

Bestuursverklaring
Het algemeen bestuur van Stichting Kruispost verklaart hierbij dat het kennis heeft genomen
van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en dat het conform deze verordening
heeft gehandeld.

Naast de in de balans opgenomen verplichtingen heeft geen andere financiële veiplichtingen.

J. de W ichs de Wenne

9I
Mevrou • .L. . Florentinus Boiten sg

Mevrouw G. Tramper-Stranders

V~sser&

*Iêe
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Jaarrekening 2016

Stichting Kruispost
Balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming)

2016 2015
€ €

Inventaris 3.553 790

Software (PRS systeem) 2.446 4.077

Overige vorderingen 137.949 123.219
en overlopende activa

Liquide middelen 121.875 102.735

265.823 230.821

Eigen Vermogen 185.567 190.679
Algemene reserve na verwerking
van het saldo van baten en lasten
over het boekjaar

Voorzieningen o 0

Overige schulden en
overlopende passiva 80.256 40.142

265.823 230.821

Visser & Viss~r Accountants B.V
Pojtbus 3102

2800’IDE GOUDA
Teletool (0182) 358 235

*
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Stichting Kruispost
Staat van baten en lasten over 2016

Baten
Giften;

— Particulieren/instellingen
Stichting Vrienden van de
Kruispost
Liquidatie uitkering

Subsidies
Gemeente Amsterdam, Dienst
Zorg en Samenleven

— Bijdragen cliënten

Overige baten
— Interest

Zorg Instituut Nederland
Vrijval voorziening voor oninbaar

Totaal baten

Lasten
Personeels- en vrijwilligerskosten

Overige kosten
— Kostcn van huisvesting en

Inventaris
— Organisatiekosten
— PR en Communicatie

Kli entenzorg

127.445 133.300

Totaal lasten 196.476 204.500 196.315

Saldo van baten en lasten -5.112 2.572

Stichting Kru spost Amsterdam
* ~)

Visser & Vissep~ccountants B.V
PosNjs 3102

2800 GOUDA
Te$etoon ( 182(2

Pa~ina/

2016 2016 2015

€
Begroting

€ €

9.485 10.000 11.139
7.000 27.500 19.500

0 0 0

28.121 35.000 28.121
30.697 35.000 30.534

972 2.000 1.069
115.089 95.000 96.524

0 0 12.000

191.364 204.500 198.887

135.475

35.879 33.100 32.299
22.898 22.600 14.879

0 0 51
10.254 15.500 13.611
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016

Algemeen

Stichting Kruispost is gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die
de totaliteit van liet menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse
samenleving in het algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder. Dit
laatste ten behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar
een toevlucht zoekt.
In de praktijk komt dit tot uiting doordat een arts-coördinator in vaste dienst met behulp van
een groot team van vrijwillige medische professionals medische hulpverlening aanbiedt.
De taken op de receptie worden eveneens door vrijwilligers uitgevoerd.

Subsidiëring

Subsidiëring geschiedt door de gemeente Amsterdam, afdeling Dienst Zorg en Samenleven, ten
behoeve van de exploitatiekosten.

Saldo van baten en lasten over het boekjaar

De staat van baten en lasten over 2016 van Stichting Kruispost geeft een negatief saldo aan van
€ 5.112. Het resultaat van Stichting Kruispost wordt onttrokken aan het eigen vermogen van de
stichting

Stichtingenregister

De Stichting Kruispost staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder
nummer 41202576.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van baten
en lasten

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen voor ‘Organisaties zonder winststreven’ zoals
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 640 opgesteld door dc Raad
van de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze
schattingen afwijken.

Visser & Vis~er Accountants B.V
P≠sIbuS 3102

280bdE GOUDA
TeIed~on%0152)355 5
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Jaarrekening 2016

De schattingen en onderlinge veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzienin
gen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en
iii toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid BW 1 vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgeno
men bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van 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.

Inventarislsoftware

Inventaris is gewaardeerd op vcrkrijgingsprijs, verminderd met de cumulaticvc afschrijvingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden bere
kend op basis van een vast percentage van de verkrij gingsprijs. Het afsebrijvingspercentage
bedraagt 20% dan wel 33 1/3%. Software wordt in 3 jaar afgeschreven. Overige kleine aan
schaffingen worden niet geactiveerd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord iii het jaar waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de ;erslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

Giften

Giften worden in het jaar waarin zij worden ontvangen ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Door juridische entiteiten toegezegde giften worden, mits schriftelijk toege
zegd, reeds aan betrokken boekjaar toegekend. Giften met specifieke doelomschrijving worden
gcpassivccrd indien deze niet direct aan genoemd doel zijn besteed. Subsidies worden - op basis
van de geldende regels- toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Visser & Visser Accountants BV.
P,4tbus 3102

28QÔ(CE GOUDA
TeIeIbon (0182 358 235

Stichting Kruispost, Amsterdam % UJ~) Pata7
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Toelichting bij de balans per 31 december 2016

1. Inventaris
2016 2015

€ €

Per 1 januari geactiveerd 790 1.465
(boekwaarde)
Investeringen 3.618 0

Afschrijvingen -855 -675
Per 31 december geactiveerd
(boekwaarde) 3.553 790

Over de investering in het softwaresysteem is in 2016€ 1.631 afgeschreven.

2. Overige vorderingen en
overiopende activa

2016 2015
€ €

College voor zorgverzekeringen 115.000 115.500
Borg (3 maanden huur) 7.497 7.497
Overige vorderingen en overige
overlopende activa 15.452 222

137.949 123.219

3. Liquide middelen
2016 2015

€
ABN AMRO Bank 108.102 97.552
ING Bank 13.162 3.502
Kas 611 1.681

121.875 102.735

V sser & Vis~çr Accountants B.V
P44tbus 3102

289’Og’CE GOUDA
Telefool, (0182) 358

Stichting Kruispost, Amsterdam ‘Y1J~ U.J4(! Pa~in~&



Jaarrekening 2016

4. Eigen Vermogen

Algemene reserve na verwerking van
het saldo van baten en lasten

Stand 1 januari
Saldo van balen en lasten boekjaar

Stand 3 1 december 185.567 190.679

Bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2016 aan de reserves te onttrekken.
Deze verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden.

1 let bestuur streeft er naar om, teneinde de continuïteit van de activiteiten te garandcrcn, een
buffervermogen in stand te houden van minimaal € 195.000, zijnde de som van de vaste sala
riseomponenten en de overige min of neer vaste uitvoeringskosten. Met de7e omvang van het
vermogen kunnen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden voortgezet.

5.Voorzlening voor oninbare
Toezeggingen

2016 2015
€ €

Stand 1januari 0

Af: vrijval 0

Stand 31 december 0

[-Jet bestuur is van mening dat de relevantie van deze voorziening in de praktijk is komen te
vervallen. Er lopen per balansdatum geen toezeggingen afgezien van dc gcmaaktc afspraken
met de gemeente Amsterdam.

Stichting Kruispost, Amsterdam

* . .

Visser & Vis~er Accountants B.V.
Pfltbus 3102

2BQMDE GOUDA
Te!eloon\(O1 82 358 235

~LiÇ~ Pagin~1

2016 2015
€ €

190.679 188:107
-5.112 2.572

12.000

-12.000

0
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6. Overige schulden en
overlopende passiva

2016 2015
€ €

Vooruit ontv. Stg Vrienden van de
Kruispost 24.336 31.336
Nog te betalen facturen 40.920 3.148
Nog te betalen Oudezijds 100 15.000 4.708
Nog te betalen reiskosten vrijwilligers 0 950

80.256 40.142

Visser & Visser Accountants B.V
Pg4tbus 3102

2BOØfCE GOUDA
Telefoqn (0182 358 235

Stichtng Kru spost Amsterdam ~ ~ina1
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

7. Personeels- en
vrijwilligerskosten

Salarissen (mci. soc. lasten en
pensioen premies)
Studiekosten
Arboverzekering/salarisadm./arbo
dienst
Personeelswerving
Reiskosten vrijwilligers
Overige personeelskosten

2016 2016
Begroting

€

127.445 133.300 135.475

Personeelsleden

In 2016 waren er op fulltime basis 1,3 fte (uitgaande van 36 uur per week) medewerkers werk
zaam in loondienst. Via toerekening komt er daarnaast in totaal nog 0,5 fie ten laste van de
stichting Kruispost. Voor wat betreft dc andere personeelskosten en vrijwilligerskosten geldt
dat de reiskosten en overige kosten ten opzichte van 2015 licht zijn gedaald.

8. Kosten van huisvesting en
Inventaris

*

35.879

. .

Visser &

33.100 32.299

€

114.028 118.500

3.014
4.004

2015

€

119.304

1.092
4.152

0
8.042
2.885

1.800
4.000

0 0
8.000
1.000

6.399
0

2016 2016 2015
Begroting

€ € €

Huren 29.553 26.500 25.950
Schoonmaaklcosten en materiaal 32 150 146
Water, gas en eleetra 223 3.500 3.678
Verzekeringen/belasting 1.441 2.000 1.850
Onderhoud 2.144 500 0
Afsehrijving inventaris 2.486 450 675

BV.

Stichting Kruispost, Amsterdam
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9. Organisatiekosten
2016 2016 2015

Begroting
€ € €

Kantoorbehoeften 919 1 .000 899
Drukwerk en reproductiekosten 2.029 600 479
Telefoon/internet 2.929 2.300 2.334
Porti 161 900 890
Hardwar&software/ietkosten 10.481 7.500 1.765
Bankkosten 365 300 340
Accountantskostcn 1.876 2.000 1.815
Overige organisatiekosten 4.138 8.000 6.357

22.898 22.600 14.879

10. PR en Communicatie
2016 2016 2015

Begroting
€ € €

Public relations 0 0 51

0 51

11. Klientenzorg
2016 2016 2015

Begroting
€ € €

Huisapotheek/medicatie 5.585 7.000 6.530
Materiaalkosten 100 2.000 1.757
Reiskosten klienten 583 0 453
Verteringen/voeding 2.292 2.000 1.729
Bloemen en attenties 1.036 0 2.709
Kosten patienten 2~ lijn 100 0 230
Overige ~erzorgingskosten 558 4.500 203

10.254 15.500 13.611

Visser & Vi er Accountants B.V
fr tbus3l 2

~O0 EG DA
eiefoo (0182)35 235

Stichting Kruispost, Amsterdam Pagina
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Stichting Kruispost
Geconsolideerde balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming)

2016 2015
€ €

Inventaris 3.553 790

Software (PRS systeem) 2.446 4.077

Overige vorderingen 138.005 124.153
en overlopende activa

Liquide middelen 327.900 238.642

471.904 367.662

Eigen Vermogen 415.984 358.856
Algcrncne reserve na verwerking
van het saldo van baten en lasten
over het boekjaar

Voorzieningen 0 0

Overige schulden en
overlopende passiva 55.920 8.806

471.904 367.662

Visser & Visse1 Accountants B.V
Pqst~us 3102

280Ø ~ GOUDA
Te~c’jor. I~182) 358 235

*
Stichting Kruispost, Amsterdam



Jaarrekening 2016

Stichting Kruispost
Geconsolicieerde Staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

Baten €
Giften:

— Particuliereniinstellingen 78.919
— Legaat 10.000

Subsidies
— Gemeente Amsterdam, Dienst

Inventaris
— Organisatiekosten

PR en Communicatie
— Klientenzorg

35.879
23.312

0
10.254

32.299
15.118

51
13.611

Totaal lasten 196.890 196.554

Saldo van baten en lasten 57.128 42.295

Sticht ng Kruispost, Amsterdam
* ee

Visser & Viçer Accountants B.V
9 stbus 3102

28Ô CE GOUDA
Telefo n (0182) 358 235

€

59.520

Zorg en Samenleven 28.121
Bijdragen cliënten 30.697

Overige baten
Interest 1.192
Zorg Instituut Nederland 115.089
Vrijval voorziening voor onin- 0
baar

Totaal baten 254.018

Lasten
Personcels- en vrijwilligcrskosten 127.445

Overige kosten
Kosten van huisvesting en

28.121
30.534

2.150
96.524
12.000

238.849

135.475
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
Stichting Kruispost 2016

Algemeen

Stichting Kruispost is gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die
de totaliteit van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse
samenleving in hel algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder; dit
laatste ten behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar
een toevlucht zoekt.
In de praktijk komt dit tot uiting doordat een arts-coördinator in vaste dienst met behulp van
een groot team van vrijwillige medische professionals medische hulpverlening aanbiedt.
De taken op de receptie worden eveneens door vrijwilligers uitgevoerd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van baten
en lasten

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen voor ‘Organisaties zonder winststreven’ zoals
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 640 opgesteld door de Raad
van de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprij s.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vonnt de
leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze
schattingen afwijken.

De schattingen en onderlinge veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzienin
gen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en
in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid BW 1 vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief dc bijbehorende veronderstellingen opgeno
men bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting Kruispost samen
met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggen
schap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaalschappijen 71Jn

Visser & Visser AccountaiflE BV* s6~tbus 3102
$ ,~j 28~0~E GOUI

TeIeIoon\(O1 82) 35~
Stichting Kruispost, Amsterdam 5
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rechtspersonen waarin Stichting Kruispost direct of indirect overheersende zeggenschap kan
uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere
wijze de financiële en operationele activiteiten kan bcheersen. Hierbij wordt tevens rekening
gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend.

Intercompany-transacties. intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëli
mineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerea
liseerd.

Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er
sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaat
schappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd
om aansluiting te krijgen hij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

De jaanekening bestaat uit de volgende entiteiten:
- Stichting Kruispost
- Stichting vrienden van de Kruispost

Stichting Kruispost houdt geen aandeel in Stichting vrienden van Kruispost maar zijn uit hoofde
van organisatorische en economische verbondenheid opgenomen in de consolidatiekring. Stich
ting Kruispost staat aan het hoofd van de groep.

Grondslagen voor waardering van aetiva 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.

Inventarislsoftware

Inventaris is gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden bere
kend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Het afschrijvingspercentage
bedraagt 20% dan wel 33 1/3%. Software wordt in 3 jaar afgeschreven. Overige kleine aan
schaffingen worden niet geactiveerd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachineming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin dc opbrengsten zijn gcrcaliseerd. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

Visser & Viss~r Accountants B.V
Po~tbus 3102

2800ÎCE GO~
• ,~,, TeIeto4 (01

Sticht ng Kruispost, Amsterdam 6
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Giften

Giften worden in het jaar waarin zij worden ontvangen ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Door Juridische entiteiten toegezegde giften worden, mits schriftelijk toege
zegd, reeds aan betrokken boekjaar toegekend. Giften met specifieke doelomschrijving worden
gepassiveerd indien deze niet direct aan genoemd doel zijn besteed. Subsidies worden - op basis
van de geldende regels- toegerekend aan het Jaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting bij de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten

Bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2016 aan de reserves te onttrekken
respectievelijk toe te voegen. Deze verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden.

Het bestuur streeft ernaar om, teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, een
buffervermogen in stand te houden van minimaal € 195.000, zijnde de som van de vaste sala
riseomponenten en de overige min of meer vaste uitvoeringskosten. Met deze omvang van het
vermogen kuimen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden voortgezet.

Ondertekening van de jaarrekeningen

A terdam,

It bestuur:

S. S.

*

J Weichs de Wenn

Mevrouw .L.Â. Florentinus-Boiten sg

Mevrouw G. Tramper-Stranders

.
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Jaarrekening 2016

Overige gegevens

Controleverklaring

Bij de jaarrekening is door de accountant een samenstellingsverkiaring afgegeven. Hiervoor
wordt verwezen naar de op de volgende bladzijde opgenomen verklaring.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van de Kruispost werken onder meer samen met de
volgende zusterstichtingen (tussen haakjes wordt de belangrijkste fimctie vermeld):

Stichting Oudezijds (maatschappellijke dienstverlening)
Stichting Smima (verhuurder onroerende taken locatie Kruispost)
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