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Jaarrekening 2018

Bestuursverslag 2018

De stichting stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling mogelijk maken en
ondersteunen van het werk van Stichting Kruispost, de communiteit Spe Gaudentes, de stich
ting Stichting Spe Gaudentes en hieraan gelieerde stichtingen, dit alles in de ruimste zin des
woords.

Stichting Vrienden van de Kruispost beoogt niet het maken van winst en tracht haar doel te
bereiken door het bijeenbrengen en beheren van geldelijke middelen, het verlenen van steun
aan personen en instellingen die dezelfde doelstelling trachten te verwerkelijken en het ver
richten van alle andere handelingen welke aan het doel dienstig kunnen zijn.

In de loop van 2018 is de samenstelling van het bestuur van Vrienden van Stichting Kruispost
gewijzigd door het aftreden van secretaris dhr. S. Sinke. Het bestuur is hem veel dank ver
schuldigd voor al zijn inspanningen en bewezen diensten. De werving voor een nieuwe secre
taris is reeds gestart. Een benoeming van een nieuwe secretaris wordt in 2019 verwacht. De
secretariële bestuurstaken worden tijdelijk waargenomen door de penningmeester. Het bestuur
kwam 5 maal bijeen en voldeed daarmee aan de verplichting minimaal tweemaal per jaar bij
een te komen.

Het saldo van baten en lasten voor Stichting Vrienden van de Kruispost komt dit boekjaar uit
op € 63.674, welke aan het eigen vermogen van de stichting (inclusief een bestemmingsre
serve) is toegevoegd.

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan al diegene die met donaties, giften en schenlcingen
het werk van de stichting ook dit jaar hebben willen steunen.

Samenstelling bestuur
Het algemeen bestuur van Stichting Vrienden van Kruispost was per 31 december 2018 als
volgt samengesteld:

J.Wytema voorzitter

J. de Weichs de Wenne penningmeester (tevens
waarnemend secretaris)

Mevrouw E.L.A. Florentinus-Boiten sg

M. Quarles van Ufford

Mevrouw (3 Tramper-Stranders
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Bestuursverklaring
Het algemeen bestuur van Stichting Vrienden van 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 hebben de stichtingen geen andere financiële
verplichtingen.

Amsterdam, 20juni 2019

Het bestuur:

J.Wytema J. de Weichs de Wenne

Mevrouw G. Tramper-Stranders Mevrouw E.L.A. Florentinus — Boiten sg

M. Quarles van Ufford
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Stichting Vrienden van Kruispost
Balans per 31 december 2018
(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en as en

Activa
2018 2017

€ €

Vordering Stichting Kruispost 32.806 24.336
Nog te ontvangen rente - 55
Liquide middelen 293.154 237.724

325.960 262.115

Passiva
2018 2017

€ €

Beginstand Eigen vermogen 262.115 230.417
Resultaatbestemming 55.499 31.698
Bestemmingsreserve ‘medicijnpot’ 8.175

Eigen vermogen 325.789 262.115

Kortiopende schulden 171

325.960 262.115
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Stichting Vrienden van Kruispost
Staat van baten en lasten over 2018

2018 2018 2017
Begroting

€ € €

Giften 63.893 45.750 31.888

Legaat 0 0 0

Rente -14 500 53

Bankkosten -205 -250 -243

Besteed aan doelstelling 0 -25.000 0

Saldo van baten en lasten 63.674 21.000 31.698

Als volgt verdeeld:
Resultaatbestemming 55.499 21.000 31.698
Bestemmingsreserve ‘medicijnpot’ 8.175 - -

Saldo van baten en lasten 63.674 21.000 31.698
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Toelichting behorende tot de jaarrekeningen 2018

Algemeen

Stichting Vrienden van Kruispost zijn gevestigd te Amsterdam.

Bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2018 aan de reserves toe te voegen.
Deze verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden. Een bedrag van €8.175, dat
in 2018 is ontvangen, is specifiek bestemd voor de medicijnpot; een bestemmingsreserve spe
cifiek bestemd als tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van patiënten. Dit is dan ook afzon
derlijk als bestemmingsreserve opgenomen onder het eigen vermogen.

De staat van baten en lasten over 2018 van Stichting Vrienden van Kruispost geeft een positief
saldo aan van € 63.674. Op de balans per 31 december 2018 wordt derhalve dit resultaat toege
voegd aan het eigen vermogen van de stichting, waarbij een bedrag van € 8.175 als bestem
mingsreserve wordt gepresenteerd.

Het bestuur streeft er naar 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
riscomponenten en de overige min of meer vaste uitvoeringskosten. Met deze omvang van het
vermogen kunnen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden voortgezet.

Stichtingenregister

De Stichting Vrienden van Kruispost onder nummer 41216773.

Consolidatie
Stichting vrienden van Kruispost maakt onderdeel uit van de consolidatiekring van Stichting
Kruispost. Stichting Kruispost houdt geen aandeel in Stichting vrienden van Kruispost maar
zijn uit hoofde van organisatorische en economische verbondenheid opgenomen in de consoli
datiekring. Stichting Kruispost staat aan het hoofd van de groep.

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
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 & VissØtj Accountants sv.

O Pc4t~us 3102
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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 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.

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 in 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 verslagperiode 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
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.

Samenwerkingsverbanden

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

— Stichting Oudezijds (maatschappellijke dienstverlening)
— Stichting Smima (verhuurder onroerende zaken locatie Kruispost)

Visser & vi4r Accountants sv.

O Pc4tbus 3102
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Ondertekening van de jaarrekeningen
Amsterdam, 20juni2019

Het7hstuur:

J. ytema—~” J.deWe.~W, e

S. S e Mevrouw E.L.A. Florentinus-Boiten sg

Ufford ~ evrouw 0. Tramper-Stranders

Overige gegevens

Controleverklaring

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

Visser & Visser Accountants s.v.
Postbus 3i02
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van Kruispost

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Kruispost te Amsterdam is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de
staat van baten en lasten over 2018 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving (in het bijzonder Ri 640 “Organisaties zonder winststreven”). 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 Vrienden van Kruispost.

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

[ Gouda, 6 september 2019
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