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Stichting Janice Walkerfonds

BALANS PER 31 DECEMBER:
(na bestemming resultaat)

ACTIVA
2018 2017

€ €

Vlottende activa

Liquide middelen 100.557 126.727

Totaal 100.557 126.727

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 98.376 126.243
Bestemmingsfonds 1.697 0

100.073 126.243

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 484 484
484 484

Totaal 100.557 126.727
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Stichting Janice Walkerfonds

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR:

2018 2017
€ €

Baten 100 265

Lasten

Donaties 27.150 13.250
Organisatiekosten 817 777

Som der lasten 27.967 14.027

Resultaat -27.867 -13.762

Resultaatbestemming

Onttrekking(-)/Toevoeging(+) aan de algemene reserve -27.867 -13.762

-27.867 -13.762

4 van 7



Stichting Janice Walkerfonds

Toelichting op de jaarrekening
(bedragen in euro's)

Algemeen

Aard der activiteiten

De stichting werd opgericht bij notariële akte d.d. 18 december 2015,
Volgens de statuten is het doel van de stichting " het ondersteunen van culturele activiteiten - waarbij 
muziek en educatie centraal staan - voor jongeren tot de leeftijd van dertig jaar in Apeldoorn en 
het ondersteunen van de activiteiten van de stichting "Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn.

De stichting heeft een Culturele ANBI status, geregistreerd onder nummer 855839909.

De bestuurssamenstelling per ultimo boekjaar is als volgt:

- de heer R. V. Robert voorzitter
- de heer J. Vink penningmeester
- mevrouw L.C. te Wierike-Van Klaveren bestuurslid

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640 "Organisaties zonder winststreven”.
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa 

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een 
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De in de staat van baten en lasten opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar 
zijn verwezenlijkt.
De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten.
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Stichting Janice Walkerfonds

Toelichting op de balans

Liquide middelen

Betreft het totaal van de kasmiddelen en de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen.

2018 2017
€ €

Eigen vermogen 

Algemene reserve
Stand 1 januari 126.243 140.005
Resultaatbestemming -27.867 -13.762

Stand 31 december 98.376 126.243

Bestemmingsfonds
Stand 1 januari 0 0
dotatie 2018 3.101 0
onttrekking in 2018 -1.404

1.697 0

Het bestemmingsfonds betreft een gift/donatie van Stichting Markans.
Deze stichting is in 2018 ontbonden. In verband hiermee heeft het Janice Walkerfonds een bijdrage ontvangen welke 
dient te worden besteed aan de bij de ontvangst van dit bedrag overeengekomen doeleinden.

Overlopende passiva

Organisatiekosten 484 484

484 484

Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen 

verplichtingen
De stichting ondersteunt financieel de Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn en daarnaast culturele 
activiteiten voor jongeren in Apeldoorn. Dit ter stimulering van die activiteiten, handelend in de geest van 
mevrouw Walker.
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Stichting Janice Walkerfonds

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

2018 2017
€ €

Baten

Donaties 100 210
Rente 0 55

100 265

Lasten

Organiatiekosten

Publiciteitskosten 79 79
Bestuurs- en algemene kosten 100 61
Accountantskosten 484 484
Kosten bank en verzekering 154 153

Totaal 817 777
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AJ. Nieuwenhuis
Accountant & Belastingadviseur

Postbus 508 
1200 AM Hilversum 
T: 06-81430265 
E: info@vojaganto.nl

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting Janice Walkerfonds

De jaarrekening van Stichting Janice Walkerfonds is door mij 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 mij uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard 
wordt van mij verwacht dat ik u ondersteun bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 640 "Organisaties zonder winststreven". Ik heb daarbij mijn 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 mij 
alle relevante informatie aanlevert. Ik heb mijn werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van mijn werkzaamheden heb ik door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met mijn kennis 
van de Stichting Janice Walkerfonds.

Bij het uitvoeren van deze opdracht heb ik mij gehouden aan de voor mij 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 ik de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief heb uitgevoerd en dat ik vertrouwelijk 
omga met de door u verstrekte gegevens.

Hilversum, 24 januari 2019

AJ. Nieuwenhuis AA

A.J. Nieuwenhuis Accountant & Belastingadviseur

BTW nr. NL809886480B01 • KvK nr. 05068481 • IBAN nr. NL30INGB0006711298
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