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Stichting Lekker Groen

T.a.v. het bestuur

Willebrordusstraat 84

3037 TW  ROTTERDAM

Dordrecht, 26 november 2019

Geacht bestuur,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 augustus 2018

Voorzitter: mevrouw A.H. BouwhuisVicevoorzitter: 

Secretaris: mevrouw P.W. Meulenberg

Penningmeester: mevrouw M.E.A. Wansdronk

Algemeen bestuurslid:

Algemeen bestuurslid:

Algemeen bestuurslid:

Algemeen bestuurslid:

Hoogachtend,

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

drs. A.L. Spruit RA

De organisatie is als stichting op 17 mei 2011 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

 Het organiseren van groen activiteiten, evenementen en cencepten die de percepatie van het openbaar groen 

positief beïnvloeden in Zuid-Holland. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 52746372 en is 

statutair gevestigd te Rotterdam.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening over de periode 1 september 2017 

t/m 31 augustus 2018 van Stichting Lekker Groen gevestigd aan de Willebrordusstraat 84 te Rotterdam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening over de periode 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 van 

de door u bestuurde stichting.
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Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de stichting

Dordrecht, 26 november 2019

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

drs. A.L. Spruit RA

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting Lekker Groen te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 augustus 2018 en de staat van baten en lasten over de periode

1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Lekker Groen. 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar

www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en

financiële verslaggeving toegepast.

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.

Wij vestigen de aandacht op punt III en punt IV in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de

stichting een netto verlies van ad € -22.094 over de periode 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 heeft geleden en

dat per 31 augustus 2018 de kortlopende schulden van de stichting de totale activa overstegen met ad € 13.775. Deze

condities, samen met andere omstandigheden, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op

grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

01-09-2017 t/m 31-08-2018 01-09-2016 t/m 31-08-2017

€
In % van de

baten €
In % van de

baten

Baten 172.849 100,0 152.050 100,0 

Directe lasten (181.259) (104,9) (164.933) (108,5)

Baten -/- directe lasten (8.410) (4,9) (12.883) (8,5)

Overige personeelskosten 6.208 3,6 - - 

Huisvestingskosten 1.708 1,0 - - 

Administratie- en advieskosten 423 0,2 (2) - 

Kantoorkosten 5.055 2,9 - - 

Algemene kosten 290 0,2 - - 
- 

Som der exploitatielasten 13.684 7,9 (2)

Exploitatieresultaat (22.094) (12,8) (12.881) (8,5)

(22.094) (12,8) (12.881) (8,5)

01-09-2017 t/m 31-08-2018

Toename baten -/- directe lasten 4.473 

Toename overige personeelskosten 6.208 

Toename huisvestingskosten 1.708 

Toename administratie- en advieskosten 425 

Toename kantoorkosten 5.055 

Toename algemene kosten 290 

Per saldo toename som der exploitatielasten 13.686 

Afname exploitatieresultaat (9.213)

Afname resultaat (9.213)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over de periode 1 september 2017 

t/m 31 augustus 2018 en de periode 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017 als volgt in euro's en procenten van de 

baten worden weergegeven:

De specificatie van de daling van het resultaat met € 9.213 ten opzichte van de periode 1 september 2016 t/m 31 

augustus 2017, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag

Resultaat
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Investeringen

Algemeen

Algemene informatie

De Stichting Lekker Groen (verder De Stichting) heeft ten doel het organiseren van groene activiteiten, 

evenementen en concepten, die de perceptie van het openbaar groen positief beinvloeden in de Provincie Zuid-

Holland (verder PZH). Maar ook het verrichten van alle verdere handelingen die, met vorenstaande in de ruimste zin 

van het woord, verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De Stichting heeft een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), maar geen personeelsleden. De 

uitvoering van de activiteiten, evenementen en concepten wordt gedaan door projectleiders die op freelance basis 

werken en vrijwilligers met een vergoeding.

Het jaarverslag wordt verzorgd door een accountant, waarbij ons boekjaar het schoolseizoen volgt (van 1 sep t/m 31 

aug). Daar wij een ANBI, en binnenkort ook een CBF, zijn, is dit voor het behouden van deze status noodzakelijk. 

Maar wij vinden het zelf ook belangrijk dat onze financien betrouwbaar en op orde zijn.

De Stichting richt zich tegenwoordig vooral op kinderen en groen daar wij dit als Stichting erg belangrijk vinden. 

Kinderen zijn onze toekomst en het is belangrijk dat het goed met hen gaat. Openbaar groen helpt hen daarmee. 

Ook PZH heeft kinderen in haar beleid opgenomen via de 'Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016' (die dus nog 

steeds loopt) met het onderdeel 'Groenparticipatie', waar wij aan meewerken. En de gemeente Rotterdam heeft ook 

een (klein) aandeel in de activiteiten die plaatsvinden voor kinderen.

Wij hopen om deze activiteiten voor kinderen nog jaren te kunnen voortzetten, maar ieder jaar is het toch weer 

spannend, omdat wij afhankelijk zijn van subsidies en giften. Daarom willen wij geen verplichtingen aangaan over 

meerdere jaren, want we weten nooit of er nog genoeg geld binnenkomt.

Bestuursverslag Bestuursverslag
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

Omschrijving

Project      Kosten              Baten         Subsidie

Voedsel en Origine 113.055 63.083 49.972 

Natuurbeeld 93.302 46.651 46.651 

Waterlanders 104.287 54.683 49.606 

Totaal 310.644 164.417 146.229 

Voedsel en Origine Kosten              Baten         Subsidie

Activiteit met school 53.155 29.897 23.258 

Activiteit met je ouders 14.835 5.435 9.400 

Activiteit communicatie en media 15.319 8.724 6.595 

Activiteit Vrijwilligers 8.272 7.490 782 

Activiteit Intermediairs 3.628 2.104 1.524 

Activiteit Monitoring 1.167 833 334 

Activiteit Uitvoering 16.679 8.600 8.079 

Totaal 113055 63083 49972

Natuurbeeld Kosten              Baten         Subsidie

Activiteit op het Wild Live Film Festival 31.650 16.075 15.575 

Activiteit bestuurlijk 50.868 24.654 26.214 

Activiteit Monitoring 1.180 850 330 

Activiteit Uitvoering 9.604 5.072 4.532 

Totaal 93.302 46.651 46.651 

Waterlanders            Kosten              Baten         Subsidie

Activiteit met school naar het Getijdenpark 44.250 19.625 24.625 

Activiteit met je ouders naar het Getijdenpark 16.315 8.158 8.157 

Activiteit slootjesdag en Paddenstoelenavontuur 6.745 4.746 2.000 

Activiteiten communicatie en media 4.450 3.450 1.000 

Activiteit vrijwilligers 950 950 - 

Acitiviteit intermediairs 4.970 2.530 2.440 

Activiteit Monitoring 1.167 833 334 

Acitiviteit uitvoering 25.441 14.391 11.050 

Totaal 104.288 54.683 49.606 

Begroting 2017 en 2018

Begroting 2017 en 2018
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Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 augustus 2018 31 augustus 2017

Vorderingen op groepsmaatschappijen - - 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa I

Overige vorderingen op korte termijn 12.330 17.191 

Overlopende activa 2.656 650 

14.986 17.841 

Liquide middelen II 48.538 64.484 

63.524 82.325 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 augustus 2018
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 augustus 2018 31 augustus 2017

Eigen vermogen III

Stichtingskapitaal (22.094) (12.881)

Resultaat van het boekjaar - - 

Overige reserves 8.319 21.200 

(13.775) 8.319 

- - 

IV

Overlopende passiva 77.299 74.006 

77.299 74.006 

63.524 82.325 

Rotterdam, 26 november 2019

Balans per 31 augustus 2018

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva

Balans per 31 augustus 2018
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

Toelichting 01-09-2017 t/m 31-08-2018 01-09-2016 t/m 31-08-2017

Baten V 172.849 152.050 

Directe lasten VI (181.259) (164.933)

Baten -/- directe lasten (8.410) (12.883)

Overige bedrijfskosten: VII

Overige personeelskosten 6.208 - 

Huisvestingskosten 1.708 - 

Administratie- en advieskosten 423 (2)

Kantoorkosten 5.055 - 

Algemene kosten 290 - 

Som der exploitatielasten 13.684 (2)

Exploitatieresultaat (22.094) (12.881)

Resultaat VIII (22.094) (12.881)

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Rotterdam, 26 november 2019

Staat van baten en lasten over de 

periode 01-09-2017 t/m 31-08-2018

Staat van baten en lasten over de periode 

01-09-2017 t/m 31-08-2018
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Lekker Groen

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Rotterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

52746372

Activiteiten

Vestigingsadres

Willebrordusstraat 84

3037 TW Rotterdam

Continuïteit

Continuïteit, grondslag van waardering

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van

historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte

van vorig jaar en zijn als volgt.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Aangezien er sprake is van een negatief vermogen per balansdatum zou er gerede twijfel kunnen bestaan over de

continuïteitsveronderstelling van de huishouding. Uit de gang van zaken gedurende het verslagjaar en gezien de

beschikbare informatie blijkt dat de duurzame voortzetting van de stichting niet onder druk is komen te staan. Daarom

zijn de toegepaste grondslagen voor waardering- en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van de

continuïteit van de huishouding.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 91042 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

 Het organiseren van groen activiteiten, evenementen en cencepten die de percepatie van het openbaar groen positief

beïnvloeden in Zuid-Holland. 
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Overige bedrijfskosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, indien van toepassing exclusief

omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto-omzet direct toe te rekenen kosten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid.
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

Herwaarderingen - - - - - - 

VLOTTENDE ACTIVA

I) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-08-2018 31-08-2017

Overige vorderingen op korte termijn 12.330 - 12.330 17.191 

Overlopende activa 2.656 - 2.656 650 

14.986 - 14.986 17.841 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen op korte termijn

Lening G Feldkamp 3.000 5.000 

Nog te ontvangen subsidies 9.330 12.191 

12.330 17.191 

Overlopende activa

Nog te onvangen Payroll for you 2.601 - 

Dubbel betaalde kosten 55 650 

2.656 650 

II) Liquide middelen

Kas 2.117 - 

Triodos Bank betaalrekening 46.414 64.477 

Triodos Bank spaarrekening 7 7 

48.538 64.484 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

III) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-08-2018 31-08-2017

Stichtingskapitaal (22.094) (12.881)

Overige reserve 8.319 21.200 

(13.775) 8.319 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-09-2017

Opnames 

minus 

stortingen 2017 

/ 2018

Beginkapitaal 

op 01-09-2017

Opnames 

minus 

stortingen 

2017 / 2018

Resultaat over 

de periode 

2017 / 2018

Eindkapitaal 

op 31-08-2018

Stichting Lekker Groen - - - - (22.094) (22.094)

Overige reserve 2017 / 2018 2016 / 2017

Stand 1 september 8.319 21.200 

Stand 31 augustus 8.319 21.200 

IV) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-08-2018 31-08-2017

Overlopende passiva 77.299 74.006 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Nog te betalen lasten 2.299 4.006 

Vooruitontvangen subsidies 75.000 70.000 

77.299 74.006 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen, die van materiële betekenissen zijn voor de jaarrekening, 

plaatsgevonden.

Niet in de balans opgenomen 

verplichtingen

Niet in de balans opgenomen 

verplichtingen
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

01-09-2017

t/m

31-08-2018

01-09-2016

t/m

31-08-2017    

V) Baten

Baten van particulieren 595 1.979 

Baten van subsidies van overheden 163.891 78.321 

Baten van andere organisaties 3.777 20.803 

Baten als tegenpresatie 1.086 50.947 

Baten overige 3.500 - 

Omzet groep 6 - - 

172.849 152.050 

Categorie 3 - - 
VI) Directe lasten

Projecten De stad uit met school - 60.830 

Projecten De stad uit met je ouders - 48.204 

Getijdenpark - 17.148 

Paddenstoelenavontuur 58.573 4.134 

Winterspelen 68.346 14.972 

Projecten overig 54.340 19.645 

181.259 164.933 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Baten van particulieren

Baten particulieren 595 1.979 

Baten van subsidies van overheden

Baten subsidies van overheden 163.891 78.321 

Baten van andere organisaties

Baten van andere organisaties 3.777 20.803 

Baten als tegenpresatie

Baten producten en diensten 1.086 50.947 

Baten overige

Baten overige 3.500 - 

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

01-09-2017

t/m

31-08-2018

01-09-2016

t/m

31-08-2017

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Projecten De stad uit met school

De stad uit met school - het natuur en milieu onderwijs - 16.088 

De stad uit met school - met Lekker Fit scholen - 17.431 

De stad uit met school - kansenboekje duurzame ecxcursies - 11.144 

De stad uit met school - muurkrant - 3.339 

De stad uit met school - studiedag voor docenten - 4.969 

De stad uit met school - groene veilige routes - 5.117 

De stad uit met school - De 50 dingen kaart - 2.742 

- 60.830 

Projecten De stad uit met je ouders

De stad uit met je ouders - Huis van de wijk & speeltuinverenigingen - 2.762 

De stad uit met je ouders - Rottemeren - 7.463 

De stad uit met je ouders - Outdoor Valley - 4.022 

De stad uit met je ouders - Lammetjeswoensdag - 7.220 

De stad uit met je ouders - De Krimpenerwaard - 3.750 

De stad uit met je ouders - Paddenstoelendagen Speelpolder WIJland - 3.365 

De stad uit met je ouders - Struintochten over landtong Rozenburg - 5.723 

De stad uit met je ouders - Boerderijen Hoekse Waard - 7.762 

De stad uit met je ouders - Tiengemeten - 3.712 

De stad uit met je ouders - Natuurfilms voor het WLFF - 2.425 

- 48.204 

Getijdenpark

Winterspelen - 17.148 

Paddenstoelenavontuur

Getijdenpark - Rotterdam cluster 11.496 - 

Getijdenpark - Scholen aanpak 4.768 - 

Getijdenpark - Ark natuurontwikkeling 13.047 - 

Getijdenpark - Gemeente Schiedam 4.300 - 

Getijdenpark - Zuid-Hollands Landschap 4.205 - 

Paddenstoelenavontuur - Midd Paddenstoelen 1.500 - 

Paddenstoelenavontuur - Paddenstoelen 1.035 - 

Paddenstoelenavontuur - Slootjesdag 3.236 - 

Vrijwilligers - Huisstijl en inrichting 1.197 - 

Waterlanden - Overigen 13.789 4.134 

58.573 4.134 
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

01-09-2017

t/m

31-08-2018

01-09-2016

t/m

31-08-2017

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Winterspelen

Natuurbeeld op WLFF - Cluster Mo NME 1.819 - 

Natuurbeeld op WLFF - Wild Life Film Festival 2.160 - 

Natuurbeeld op WLFF - Cultuurschool 9.015 - 

Natuurbeeld op WLFF - Natuurmonumenten 1.584 - 

Natuurbeeld op WLFF - Noordrand 1.201 - 

Natuurbeeld Bestuurlijk - Stichting Lekker Groen 17.326 - 

Natuurbeeld Bestuurlijk - Drukwerk en media algemeen 15.199 - 

Natuurbeeld Bestuurlijk - Enchilada 3.303 - 

Natuurbeeld - Prijsvraag Rottemeren 11.000 - 

Natuurbeeld Bestuurlijk - Overige 5.739 14.972 

68.346 14.972 

Projecten overig

Met school - Lekker Fit scholen de stad uit 5.027 - 

Met school - Slow Food Youth Network 10.499 - 

Met school - Het Buytenhof van Rhoon 2.072 - 

Met school - Boederij kikkershoek 1.290 - 

Met school - Hoeve Ackerdijk 1.689 - 

Met school - Belevenisboederij Schieveen 2.398 - 

Met school - Melkveenbedrijf Gravesteyn 1.064 - 

Met je ouders - Slow food Youth Network 5.512 - 

Met je ouders - Boerderij kikkershoek 1.208 - 

Natuurbeeld - Overigen 23.581 19.645 

54.340 19.645 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

VII) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 6.208 - 

Huisvestingskosten 1.708 - 

Administratie- en advieskosten 423 (2)

Kantoorkosten 5.055 - 

Algemene kosten 290 - 

13.684 (2)

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Lekker Groen Stichting Lekker Groen

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(in euro's)

01-09-2017

t/m

31-08-2018

01-09-2016

t/m

31-08-2017

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten

Cursus Forest Therapy 6.208 - 

Huisvestingskosten

Huurkosten 1.436 - 

Verzekeringen 272 - 

1.708 - 

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten 423 (2)

Kantoorkosten

Kantoorkosten 5.055 - 

Algemene kosten

Bankkosten 290 - 

VIII) Resultaat

Toelichting

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Hoogachtend, 

Stichting Lekker Groen

Het bestuur

Het bestuur heeft voorgesteld om het verlies, ad € 22.094,00 toe te voegen aan de stichtingskapitaal.

Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur is dit voorstel in de jaarrekening

verwerkt.
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