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Stichting Dutch Schools Debating Championships 

Groenhovenstraat 13, k3 

2311 BT Leiden 

 

Oud-Beijerland, 10 februari 2020 

 

 

Geacht bestuur,      

 

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2018 van Stichting 

Dutch Schools Debating Championships. 

 

 

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING 

 

 

Opdracht 

 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 bestaande uit de balans per 31 december 2018 

en de winst- en verliesrekening over 1 januari t/m 31 december 2018 met de daarbij behorende 

toelichting samengesteld.  

 

 

Verantwoordelijkheid bestuur 

 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop 

gebaseerde jaarrekening berust bij u. 

 

 

Verantwoordelijkheid opdrachtnemer 

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de 

wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

In overeenstemming met de voor ons geldende standaard voor samenstellingsopdrachten bestonden 

onze werkzaamheden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 

samenvatten van financiële gegevens. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen 

zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 

 

Bevestiging  

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. 

 



JAARREKENING 2018:  Stichting Dutch Schools Debating Championships

BALANS 31 december 

Debet Credit

2018 2017 2018 2017

Vorderingen 496          -                  Vermogen 9.297        7.209         

Liquide middelen 12.641     7.209          Schulden 3.840        -                  

-------- -------- -------- --------

13.137     7.209         13.137      7.209         
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JAARREKENING 2018:  Stichting Dutch Schools Debating Championships

RESULTATENREKENING 2018

Baten

Omzet 49.932      

--------

49.932      

Lasten

Produktiekosten 43.253       

Verkoopkosten 790             

Huisvestingskosten 150             

Gemengde kosten 2.012         

Overige kosten 1.640         

--------

-47.844    

--------

Bedrijfsresultaat 2.088        

Bijzondere baten en lasten -                 

--------

Resultaat 2.088        
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JAARREKENING 2018:  Stichting Dutch Schools Debating Championships

TOELICHTING BALANS 2018

Debet 

Vorderingen

Nog te ontvangen bedragen 496           

--------

496           

Liquide middelen 

NL44 ABNA 0554 4658 33 12.641      

NL22 ABNA 0831 2962 75 -                 

--------

12.641      
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JAARREKENING 2018:  Stichting Dutch Schools Debating Championships

TOELICHTING BALANS 2018

credit

Vermogen

Stand per 01-01 7.209        

Resultaat 2.088        

--------

Stand per 31-12 9.297        

Schulden 

Nog te betalen bedragen 1.200        

Vooruit ontvangen contributie 2019 2.640        

--------

3.840        
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JAARREKENING 2018:  Stichting Dutch Schools Debating Championships

TOELICHTING RESULTATENREKENING 2018

baten

Diversen

Toernooien 12.430      

Contributie deelnemers 10.549      

Subsidies 6.609        

A: Stuttgart 522           

B: EurOpen 5.706        

C: WHO 5.859        

D: Middelburg reg. Toernooi 935           

E: Kerstdiner 379           

F: WSDC Reg & Tickets 5.241        

Diversen 1.335        

Open dag 368           

--------

49.932      
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JAARREKENING 2018:  Stichting Dutch Schools Debating Championships

TOELICHTING RESULTATENREKENING 2018

lasten

Produktiekosten

Registratiekosten toernooien 23.584      

Hotelkosten 1.113        

Beleidsweekend 300           

Prijzen 44              

Reiskosten 1.837        

Transferkosten 36              

Vliegtickets 15.324      

Overige productiekosten 1.014        

--------

43.253      

Verkoopkosten

Reclamekosten/ website 790           

--------

790           

Huisvestingskosten

Huur vergaderruimte 150           

--------

150           
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TOELICHTING RESULTATENREKENING 2018

lasten

Gemengde kosten

Maaltijden/consumpties 1.971        

Relatiegeschenken 41              

--------

2.012        

Overige kosten

Rente en bankkosten 185           

Administratiekosten 1.200        

Kantoorkosten 30              

Contributie Solidariteitsfonds 225           

--------

1.640        

Bijzondere baten en lasten

Overige bijzondere lasten -                 

--------

-                 
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Toelichting 

 

Algemene toelichting  

Stichting Dutch Schools Debating Championships is in 2000 opgericht en is een vriendenkring op het 

gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering. Ze verzorgen trainingen en coaching in het 

debat. Stichting Dutch Schools Debating Championships is ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 24306476. 

 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur.  

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor een eventuele oninbaarheid wordt 

een voorziening getroffen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Vermogen 

Aangezien de Stichting niet eerder jaarrekeningen heeft opgesteld kunnen wij niets zeggen over het 

vermogen van de stichting ultimo 2017 en dus het beginvermogen in 2018. Om aansluiting te krijgen 

in het eindvermogen ultimo 2018 is eenmalig een correctieboeking van € 7.209,38 in het vermogen 

gedaan. Dit bedrag is gelijk aan het banksaldo van de bestuurrekening op 31 december 2017.    

 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen 

en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek 

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

 

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

betrekking hebben.   


