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Aan het bestuur van 
Stichting Huifbedrijden Barneveld 
Lobeliastraat 38 
3770 AK Barneveld

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 58.661 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 15.346, 
samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 11 maart 2013 en is statutair gevestigd te Barneveld.

Samenstelling bestuur

MevrouwT.H. Donkervoort-Aelbers (voorzitter)
Mevrouw Y. Blankespoor-Moespot (penningmeester)
De heer F.J. van der Lubbe (secretaris)

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
Oost onder nummer 57439354.

Belastingen

Instellingen van algemeen nut:
Stichting Huifbedrijden Barneveld is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in 
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de 
stichting geen schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de 
vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.
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Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Financiële positie
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. 
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2018 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018 31-12-2017

€ € € €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 56.661 72,007

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 29.454 35.617
Financiële vaste activa 6.000 6.000

35.454 41.617

Werkkapitaal 21.207 30.390

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 2.000 4.500
Liquide middelen 21.207 27.890

23.207 32.390

Af: kortlopende schulden 2.000 2.000

Werkkapitaal 21.207 30.390

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar 
met € 9.183 gedaald, te weten van € 30.390 in 2017 naar € 21.207 in 2018.



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Huifbedrijden Barneveld

De jaarrekening van Stichting Huifbedrijden Barneveld te Barneveld is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per-31 december 2018 en de staat van 
baten 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 de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties-zonder winststreven (RJk C1) en Kleine 
fondsenwervende organisaties (RJk C2). 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Huifbedrijden 
Barneveld. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om 
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 
naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Barneveld, 4 juni 2019

Hoogachtend, •
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend 
W. van Reenen RA



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Bestuursverslag over 2018

Algemeen
Stichting Huifbedrijden Barneveld is opgericht in maart 2013 en is statutair gevestigd in Barneveld;

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018 is als volgt:
Mevrouw T.H. Donkervoort-Aelbers (voorzitter)
Mevrouw Y. Blankespoor-Moespot (penningmeester)
De heer F.J. van der Lubbe (secretaris)

Er hebben dit jaar geen belangrijke wijzigingen in de juridische structuur en de statutaire doelstellingen 
plaatsgevonden.

Strategie
De stichting heeft ten doel het op een medisch verantwoorde manier plezier van paardrijden geven aan 
mensen die meervoudig gehandicapt zijn en mensen die verminderd mobiel zijn, waarbij tevens het 
therapeutische karakter een belangrijke rol speelt. Het huifbed speelt hierin een centrale rol. De stichting 
dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Bij opheffing van de stichting, zal een batig 
liquidatiesaldo ten gunste van een algemeen belang worden overgemaakt.

Missie
Onze missie is om in de ruimste zin de doelgroep de dag van hun leven te bezorgen rondom de manege en 
het huifbed. Om dit doel te verwezenlijken zal de stichting op structurele basis onze doelgroep in gelegenheid 
stellen om zowel zittend, als liggend, zowel op een paard als op een huifbed te laten paardrijden.

Beleid/doelstelling

Naast de begeleiding van de doelgroep, het beheer van de paarden en het beheer van het huifbed heeft de 
stichting zichzelf als doel gesteld de doelgroep en de instanties rondom de doelgroep te enthousiasmeren en 
activeren om van het huifbedrijden gebruik te maken. De bedoeling is dat instanties uit de regio tegen een 
kleine bijdrage structureel gebruik gaan maken van ons huifbed. Tot nu toe zijn de instanties erg enthousiast 
over de mogelijkheden die het huifbed hun cliënten biedt.

Het beleidsplan zal jaarlijks worden geevalueerd en indien nodig worden bijgesteld.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

De belangrijkste risico's voor Stichting Huifbedrijden Barneveld zijn als volgt:
- ziekte van de paarden
- te weinig vrijwilligers
- teruglopen van het aantal donateurs

Wanneer er paarden ziek zijn, kan er voor wat betreft de paarden eventueel een beroep worden gedaan op 
soortgelijke stichtingen.

Samensteilingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 5 -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Activiteitenplan 2018

Januari tot en met december:
Elke vrijdagmiddag huifbedrijden met cliënten, op willekeurige dagen met het span haflingers oefenen 

Februari:
Voorbereidingen coördinatie Collecte Fonds Gehandicapten 

April:
Coördinatie Collecte Fonds Gehandicapten 

Oktober:
Informatieavond en vriendenavond 

Communicatie met belanghebbenden

Er wordt 2x per jaar een mail naar de donateurs gestuurd om ze te informeren over de activiteiten van de 
stichting van de afgelopen periode.

Daarnaast wordt er informatie over de activiteiten van de stichting verstrekt via facebook en twitter. 

Doelstelling en strategie komend boekjaar 

Doelstelling komend boekjaar:

- inzetten 2e huifbed
- uitbreiden huifbedritten op locatie
- uitbreiden team van vrijwilligers
- aanbieden maatschappelijke stage

De strategie voor volgend boekjaar is niet gewijzigd ten opzichte van de huidige strategie.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 6 -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Balans per 31 december 2018
(na verwerking van het verlies)

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris
Vervoermiddelen

25.649 29.792
3.805 5.825

29.454 35.617

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 6.000 6.000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 
Liquide middelen

2.000 4.500
21.207 27.890

23.207 32.390

58.661 74.007

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 7 -



31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende 
passiva

56.661 72.007

2.000 2.000

58.661 74.007

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 8 -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Realisatie
2018 2017

€ €
Baten

Baten van particulieren 1.691 981
Baten van het bedrijfsleven 10.203 29.389
Baten van andere organisaties zonder winststreven 25

Som van de geworven baten 11.894 30.395
Baten als tegenprestatie voor een dienst 263 1.563

Som der baten 12.157 31.958

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Overige personeelslasten 577 129
Exploitatielasten 16.874 14.426
Verkooplasten 503 1.718

17.954 16.273

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen 6.163 5.988
Kantoorlasten 254 236
Algemene lasten 2.978 2.965

9.395 9.189

Saldo voor financiële baten en lasten -15.192 6.496
Financiële baten en lasten -154 -154

Saldo -15.346 6.342

Resultaatbestemming

Overige reserves -15.346 6.342

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 9 -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties-zonder 
winststreven (RJk C1) en Kleine fondsenwervende organisaties (RJk C2).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van stichting huifbedrijden Barneveld bestaan voornamelijk uit het op een medisch 
verantwoorde manier plezier van paardrijden geven aan mensen die meervoudig gehandicapt zijn en mensen 
die verminderd mobiel zijn, waarbij tevens het therapeutische karakter een belangrijke rol speelt.

Begroting

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de 
begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. De stichting beoordeelt op iedere belansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 
verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 -10  -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaan van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 
deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - 
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

BELASTINGEN

Stichting Huifbedrijden is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet 
inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen 
schenkingsrecht of succesierecht verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de 
vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 -11 -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa

Inventaris
Vervoer 
middelen Totaal

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2018 
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

48.429
-18.637

10.100
-4.275

58.529
-22.912

29.792 5.825 35.617

Mutaties
Afschrijvingen -4.143 -2.020 -6.163

Boekwaarde per 31 december 2018 
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

48.429
-22.780

10.100
-6.295

58.529
-29.075

Boekwaarde per 31 december 2018 25.649 3.805 29.454

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris
Vervoermiddelen

0-10
20

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 -12  -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Financiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Lening u/g Manege de Burght 6.000 6.000

2018 2017

€ €

Lening u/g Manege de Burght 

Stand per 1 januari 6.000
Verstrekte leningen - 6.000

Langlopend deel per 31 december 6.000 6.000

in 2017 is er een lening met een hoofdsom van € 6.000 verstrekt aan Manege de Burght ter financiering van 
de vloer in de paardenbak. De lening heeft een looptijd van drie jaar. Over deze lening wordt geen rente 
berekend. De vordering wordt vanaf 2018 eventueel verrekend met de maandelijks te betalen huur in 
verband met het gebruik van Manege de Burght en de georganiseerde evenementen in de manege.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen sponsoring 2.000 2.000
Nog te ontvangen vergoeding onderhoud huifbed 2.500

2.000 4.500

Liquide middelen

NL86 RABO 0156 8183 10 21.033 27.765
Kas 174 125

21.207 27.890

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 1 3 -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2018 2017

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 72.007 65.665
Resultaatbestemming boekjaar -15.346 6.342

Stand per 31 december 56.661 72.007

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2.000 2.000

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 -14  -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Realisatie
2018 2017

Baten van particulieren
€ €

Collecten 736 681
Baten van particulieren 955 300

1.691 981

Baten van het bedrijfsleven

Baten van het bedrijfsleven 10.203 29.389

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten van andere organisaties zonder winststreven - 25

Baten als tegenprestatie voor een dienst

Baten als tegenprestatie voor een dienst

Besteed aan de doelstellingen 

Overige personeelslasten

263 1.563

Onkostenvergoeding vrijwilligers 577 129

Exploitatielasten

Onderhoud trailer 225 -
Onderhoud huifbedden 167 58
Veekosten 4.586 2.685
Kosten manege 9.900 9.900
Verzekering paarden 1.892 1.783
Onderhoud inventaris 104 ”

16.874 14.426

Verkooplasten

Reclame en advertentielasten - 660
Representatielasten 473 1.020
Relatiegeschenken 30 38

503 1.718

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd in 2018.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 1 5 -



Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris
Vervoermiddelen

Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften

Algemene lasten

Accountantslasten
Verzekeringen

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten 

Rente en kosten bank

Ondertekening bestuur voor akkoord

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ €

4.143 3.968
2.020 2.020

6.163 5.988

254 236

2.000 2.000
978 965

2.978 2.965

154 154

Barneveld, 4 juni 2019

T.M. Donkervoort - Aelbers (Voorzitter) Y. Blankespoor - Moespot (Penningmeester)

F.J. van der Lubbe (Secretaris)
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Stichting Huifbedrijden Barneveld, Barneveld

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond 
van artikel 2:396 lid 7 BW.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 juni 2019 - 1 7 -


