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Van Leeuwenhoekweg 3
2964 LJ  Groot-Ammers

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Victory 4 All, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 199.862 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -
18.989, samengesteld.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING  VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Victory 4 All te Groot-Ammers is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 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. 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 Victory 4 All. 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 er dan ook van 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.
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1.2 ALGEMEEN

Bestuur

Voorzitter: Dhr. C. de Zwart
Penningmeester: Dhr. D. van der Grijn
Bestuurslid: Dhr. J. Barends

ANBI

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) onder dossiernummer: 52 672.

Vaststelling jaarrekening

De bestemming van het verlies over het jaar 2020 is, conform het bestuursvoorstel, door de
bestuursvergadering vastgesteld. Het positieve resultaat over 2020 ad € 131.728 is toegevoegd aan de
overige reserves.
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1.3 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Realisatie
2021

Realisatie
2020 Mutatie

€ % € % € %

Donaties, sponsoren en
particuliere schenkingen 720.606 100,0 494.489 100,0 226.117 45,7

Uitgaven projecten -650.054 -90,2 -352.105 -71,2 -297.949 -84,6

Bruto saldo 70.552 9,8 142.384 28,8 -71.832 -50,4

Lasten uit hoofde van perso-
neelsbeloningen 79.345 11,0 - - 79.345 -

Kleine aanschaffingen - - 179 - -179 -100,0

Verkoopkosten 1.200 0,2 - - 1.200 -

Autokosten - - 2.055 0,4 -2.055 -100,0

Kantoorkosten 4.109 0,6 1.119 0,2 2.990 267,2

Algemene kosten 4.187 0,6 6.825 1,4 -2.638 -38,7

Totaal van som der kosten 88.841 12,4 10.178 2,0 78.663 772,9

Totaal van bedrijfsresultaat -18.289 -2,6 132.206 26,8 -150.495 -113,8

Financiële baten en lasten -700 -0,1 -478 -0,1 -222 -46,4

Totaal van netto resultaat -18.989 -2,7 131.728 26,7 -150.717 -114,4

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.

Groot-Ammers, 1 juni 2022

WEA Deltaland

M.J.C. Maasland
Accountant-Administratieconsulent
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2. BESTUURSVERSLAG
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2.1 BESTUURSVERSLAG

Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website
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3. JAARREKENING
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 1 199.862 214.787

199.862 214.787
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Passiva

Reserves en fondsen
Overige reserves 2 113.873 164.787
Bestemmingsfondsen 81.925 50.000

195.798 214.787

Kortlopende schulden
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

3 
1.864 -

Overige schulden en overlopende
passiva

4 
2.200 -

4.064 -

199.862 214.787
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ € € €

Donaties, sponsoren en particuliere
schenkingen

5 

720.606 494.489
Uitgaven projecten 6 -650.054 -352.105

Bruto saldo 70.552 142.384

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen

7 
79.345 -

Kleine aanschaffingen 8 - 179
Verkoopkosten 9 1.200 -
Autokosten 10 - 2.055
Kantoorkosten 11 4.109 1.119
Algemene kosten 12 4.187 6.825

Totaal van som der kosten 88.841 10.178

Totaal van bedrijfsresultaat -18.289 132.206

Rentelasten en soortgelijke kosten 13 -700 -478

Totaal van netto resultaat -18.989 131.728

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 juni 2022 11



Stichting Victory 4 All
Groot-Ammers

2021 2020
€ € € €

3.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten
Saldo van baten en lasten -18.289 132.206

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen - 9.325
Toename (afname) van overige schul-
den 4.064 -

4.064 9.325

Totaal van kasstroom uit bedrijfs-
operaties -14.225 141.531

Betaalde interest 13  -700 -477

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten -14.925 141.054

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen -14.925 141.054

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 214.787 73.733
Toename (afname) van geldmiddelen -14.925 141.054

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 199.862 214.787
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3.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Victory 4 All is feitelijk en statutair gevestigd op Van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ te Groot-
Ammers en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24332260.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Victory 4 All bestaan voornamelijk uit het geestelijk, materieel, financieel en
organisatorisch ondersteunen van alle mogelijke zendingsactiviteiten vanuit Nederland, en speciaal het
geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en
evangelisten die in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke taak door
studie en/of cursus voorbereiden, alles in de meest ruime zin des woords.

Informatieverschaffing over continuïteit

De uitbraak van het Covid-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste
decennia geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsactiviteiten
in vele sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de onderbouwing van
de continuïteitsveronderstelling) is de impact van Covid-19 op onze organisatie geanalyseerd en
gewogen. Bij deze analyse is rekening gehouden met de negatieve impact van Covid-19 op de stichting
in 2021 en de verwachte beperkte impact op de stichting in 2022 en verder. Van belang is dat bij de
bepaling van de verwachte impact op de stichting in 2022 en verder, en dus ook de verwachte
ontwikkeling in resultaat en liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien van de duur
van het Covid-19-virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en op onze
organisatie. 

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de het bestuur
van Stichting Victory 4 All zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van
het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als
bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale
waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine
rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De financiële verslaglegging is zoveel mogelijk aangesloten bij 'Richtlijn RJk C2 Kleine fondswervende
organisaties', maar is niet integraal toegepast. Zowel het geven van het vereiste inzicht als redenen van
efficiency liggen aan deze beslissing ten grondslag.

De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot
transacties in vreemde valuta voor de balans

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de
koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten
gunste of ten laste van de staat van baten en lasten, tenzij hedge accounting wordt toegepast.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot
transacties in vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.

GRONDSLAGEN

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

Verstrekte subsidies en giften

Giften worden verantwoord in de periode waarin ze ontvangen worden. Voor per balansdatum nog niet
aangewende bestemmingsgiften wordt een verplichting in de balans opgenomen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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3.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

1  Liquide middelen

Rabobank 199.862 214.787
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PASSIVA 

2  Overige reserves

2021 2020
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 164.787 83.058
Resultaatverdeling -18.989 131.729
Bouw Jeffry's Bay College / Rainbow school -145.798 -50.000

Stand per 31 december - 164.787

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve school
Stand per 1 januari - -
Mutatie in verband met te besteden giften 113.873 -

Stand per 31 december 113.873 -

Dit geld is bedoeld voor de hal achter de school. 

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds Wilde Ganzen
Stand per 1 januari 50.000 -
Bouw Jeffry's Bay College / Rainbow school 31.925 50.000

Stand per 31 december 81.925 50.000

Dit geld is bedoeld voor de afbouw van fase 3 van de Rainbow school. 

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.864 -

4  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen vakantiegeld 2.200 -
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3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ €
5  Donaties, sponsoren en particuliere schenkingen

Giften algemene projecten 323.633 210.983
Giften sponsorkids 166.198 140.220
Giften fosterhuisjes 1.180 1.820
Giften Rainbow School - Wilde Ganzen 31.925 90.408
Giften nieuwbouw school 167.500 1.328
Giften tientjespartner V4all 4.020 3.490
Giften ondernemersvereniging 22.000 39.000
Giften voedselpaketten actie-Covid-19 4.150 7.240

720.606 494.489

6  Uitgaven projecten

Uitgaven projecten 650.054 352.105

Uitgaven projecten

Uitgaven Victory 4All foundation Zuid-Afrika 635.000 245.000
Uitgaven levensonderhoud 9.573 43.500
Uitgaven Rainbow School - Wilde Ganzen - 39.894
Uitgaven levensonderhoud diverse vrijwilligers 2.400 13.136
Uitgaven fondsenwerving 3.081 10.255
Uitgaven ondernemersvereniging - 320

650.054 352.105

De overboekingen aan de Victory 4All foundation in Zuid-Afrika zijn aangesloten met bankontvangsten
in Zuid-Afrika. Deze ontvangsten sluiten aan met de overboekingen vanuit Nederland. 

In 2021 waren bij de stichting 2 werknemers in dienst. Er zijn bij de stichting 40 vrijwilligers actief.

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ €
7  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 68.200 -
Sociale lasten 11.145 -

79.345 -

8  Kleine aanschaffingen

Kleine aanschaf inventaris - 179

9  Verkoopkosten

Vrachtkosten 1.200 -
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Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ €
10  Autokosten

Brandstofkosten auto's - 1.682
Reparatie en onderhoud auto's - 373

- 2.055

11  Kantoorkosten

Kosten automatisering 2.964 1.119
Overige kantoorkosten 1.145 -

4.109 1.119

12  Algemene kosten

Abonnementen en contributies - 70
Assurantiepremie 1.211 301
Overige algemene kosten 127 862
Ziektekostenverzekering 2.849 5.592

4.187 6.825

13  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankkosten 700 478

Groot-Ammers, 22 juni 2022

C. de Zwart J. Barendse D. van der Grijn
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