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Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij rapport uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden bet¡effende de jaarrekening
over het boeþaar 202I.
De werkzaamheden zijn verricht volgens de opdracht zoals u die ons verstrekt heeft.

Het rapport bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1 is het financieel rapport waarin de verklaring is opgenomen bij de jaarrekening en verder bevat
dit hoofdstuk informatie die van belang is bij het lezen van de jaarrekening.
Tevens wordt het resultaat over het boekjaar gepresenteerd alsmede onze opmerkingen daarbij.
Tenslotte bevat dit hoofdstuk informatie over uw financiele positie nadat het resultaat over het boekjaar is
verwerkt.

De jaarrekening over het boekjaar is opgenomen als hoofdstuk 2.
De balans en de winst- en verliesrekening worden weergegeven, als ook een nadere toelichting op bepaalde
onderwerpen hier uit.

Tenslotte vragen wij in de specificaties nog uw aandacht voor een nadere detaillering van enkele onderdelen
die van belang zijn voor een beter it:r;icht in de gepresenteerde cijfers.
Alle in deze rapportage vermelde bedragen luiden in Euro's.

NL81 RABO0341 951048
30218710
240643
N18170.15.279.8.01
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Van Den Akker
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t.a.v. de heer A. van der Woude
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Verpleegkundigen voor lsraël

De jaarrekening van Stichting voor Verpleegkundigen voor lsraël te 's-Gravenhage is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2O2l en de
winst- en verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. ln 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 van
toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en fínanciële 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 Verpleegkundigen vooi lsraö¡.
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
dezeiaarrekening 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 gegevãns.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www. nba. n l/u itleq-samenstellingsverklaring.

Maasland, 2 juni 2022
Van den Akker Accountancy B.V.

DocuSigned by:

0c'16F895643D46D

Financieel mânagement
Controlling

dienstverlening
Físcaliteit

L. van den Akker RA

Administratieve



Financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te 's Gravenhage

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van verpleegkundige hulp in Israël; en verpleegkundige voorzieningen in zorgcentra,
waaronder ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41150254.

3.2 Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:
De heer A. van der Woude (voorzitter)
Mevrouw J.E. Kleiberg (secretaresse)
Mevrouw I.P. Palache-Sommer (2e voorzitter)
Mevrouw L.G. Visser - van de Ridder (algemeen bestuurslid)

3.3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het ondersteunen van verpleegkundige projecten in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en
daarmee gelijk te stellen instellingen.
b. Het ondersteunen van verpleegkundigen die op wijwillige basis, komend uit Nederland, tijdelijk in Israël
werkzaam zijn.
c. Publiciteit en informatie, praktische hulp en voorlichting over Israël met name ten aanzien van de
verpleging en de taal.
d. Eventuele financiële tegemoetkoming in de reiskosten, alsmede de kosten die gemaakt worden door het
volgen van een taalcursus.
e. Het werven van giften, legaten, fondsen en dergelijke ten behoeve van haar doeleinden en werkzaamheden.
f. Alle andere geoorloofde middelen en werkzaamheden welke ten dienste staan van het omschreven doel.

3.4 Rechtsvorm

Blijkens akte d.d. l9 december 1978, verleden voor notaris E. Hoogland werd de stichting per genoemde
datum opgericht.

Blijkens akte d.d. 4 oktober 2002, verleden voor notaris J.L. de Lange, werden de statuten voor het laatst
gewijzigd.

J



financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te 's Gravenhage

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkendoverzicht

Hetresultaat over202l bedraagtnegatief€ 13.815 tegenover€ 2.867 over2020. De resultaten overbeide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

37-12-2021 3t-t2-2020 Verschil

€ o//o € % €

Netto-omzet

Kosten

Kosten projecten lsraël
Kosten geldwerving
Algemene kosten
Mutatie voorzieningen

41.287 100,0 57.396 100,0 -16.109

37.470
16.456

1.004
-515

90,8
39,9
2,4

- 1,3

38.500
16.284

976
-1.7 50

67,1
28,4

1,7

-3,1

-1.030
172
28

1.235

54.415 131,8 54.010 94,1 405

Bedrijßresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat na belastingen

-31,8

-1,7

5,9

-0,9

-13.128

-687

3.386

-519

-16.5t4

-1 68

-13.815 -33,5 2.867 5,0 -16.682

Vertrouwendhiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en gaarne bereid tot het geven van een nadere
toelichting verblijven wij,

Hoogachtend,
Keijzer & VergeerB.V

R. Keijzer

-4-
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tr'inancieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israöl te 's Gravenhage

1 BALAI\S PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021 3l december2020

€

21.382
100.000

€€€,

ACTTVA

Vlottende activa

Liquide middelen

ING BankN.V.
Spaartegoeden

0)

5.712
130.000

121.382 135.7t2

135.712

-6-
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3l december 2021 31 december2020

€ e€€

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Q)

(3)

(4)

101.647

18.73s

1.000

11s.462

19.250

1.000

-6-
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financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te fs Gravenhage

2 Winst-en-verliesrekeningover202l

Netto-omzet

Projectopbrengsten

Kosten

Kosten projecten Israël
Kosten geldwerving
Algemene kosten
Mutatie voorzieningen

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat

2021 2020

€ €

(s)

(o
a)
(8)

(e)

4t.287 57.396

4t.287 57.396

37.470
16.456

1.004
-515

38.s00
16.284

976
-1.750

54.415 54.010

(10)

-13.128

-687

3.386

-s19

-13.815 2.867

-7 -



Financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te 's Gravenhage

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

A I,GNMENF', GR ONTISI, AGF',N VOOR TIR OPSTRI,I,IN(} V AN DN.I A ARRNKFNING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
rüinsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezenworden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

(IRONTIST,A(iF',N VOOR NB', \Ã/AARTIF',RTN(] VAN ACTIVA RN PASSTVA

Algemeen

De grondslagen voor waardering zijn ongewij zigd ten opzichte van die van het voorgaande j aar. Daar waar
geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

Een vooziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijlijk is dat zij zullenmoeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt
bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en
verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningenworden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige voorzieningen

Zie rupport toelichting voorzieningen.

GRONDSI,AGRN VOOR TìR RF',PAI,IN(l VAN IIF',T RF'STII,TAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften en legaten
enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van hetjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Opbrengstverantwoording

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen ontvangen giften en legaten en de kosten en andere lasten
van het verslagiaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Netto-omzet

De netto-omzet betreffen de ontvangen giften en legaten in het boekjaar.

-8-



Financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te rs Gravenhage

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van de banksaldi.

-9-



Financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te 's Gravenhage

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Liquide middelen

ING BankN.V.
spaartegoeden ING-bank

3l-r2-202t 3t-12-2020

€ €

21382
100.000

5.712
130.000

121.382 135.712

- l0-



Financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te 's Gravenhage

PASSIVA

2. Stichtingsvermogen

Eigen vermogen

Stand per I januari
Exploitatieresultaat

Stand per 31 december

3. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Voorziening verplichtingen Israël

101.647 tts.462

3t-12-2021 3t-12-2020

€

18.735 t9.2s0

31-12-2021 3t-12-2020

€ €

lts.462
-13.815

112.595
2.867

e

Stand per 1

januan 2021 Onttrekking

Stand per 3l
december

2021

€

Voorziening verplichtingen Israël 19.250 -s t s 18.735

Dit betreft een voorziening die is vastgesteld op 50o/o van de in het verslagjaar verstrekte bijdragen aan
diverse projecten in IsraëI.
Het verloop is als hierboven aangegeven.
De projectbijdragen inzake projecten Israël bedragenin202l en2020 respectievelijke3T.4T0 en€ 38.500
(c.f.vj.).
De voorziening op basis van 50%o van de projectbijdragen bedraagt respectievelijk € 18.735 en€ 19.250.
Het saldo van de bijdragen aan projecten in de begroting202l zal echter niet hoger worden dan€ 37.470
zoals ook in voorgaandejaren. De onttrekking aan de voorzieningzal daaromin202l € 515 bedragen
waardoor het saldo van de voorziening € 18.735 is.

€c

- 1l -



Financieel verslag 2021 vzn
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te's Gravenhage

4. Kortlopende schulden

Overige schulden

Overlopende passiva

Accountantskosten

3t-12-2021 3t-t2-2020

€ €

1.000 1.000

-L2-



financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te 's Gravenhage

5 TOELICHTINGOPDEWINST-EN-VERLIESREKENINGOVER2O21

5. Netto-omzet

Ontvangen giften
Ontvangen legaten

Overige bedrijfskosten

6. Kosten projecten Israël

Bijdragen projecten Israel

7. Kosten geldwerving

reclame
mailingkosten
advertenties
bestuurskosten

8. Algemene kosten

accountants- & advieskosten
overige algemene kosten

9. Mutatie voorzieningen

onttrekking/dotatie voorziening verplichting projecten Israël

10. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

ontvangen rente

Rentelasten en soortgelijke kosten

bankkosten

2021 2020

€ €

41.287 44.246
l 3.1 50

4r.287 57.396

37.470 38.500

6s3
9.294
6.509

69
6.755
9.459

I

16.4s6 16.284

996
8

976

1.004 976

-515 -1.750

42

-687 -561

-13-



financieel verslag 2021 van
Stichting Verpleegkundigen voor Israël te 's Gravenhage

Ondertekenin g jaarrekening voor akkoord

Heemstede,2 juni2022

A. van der Woude

-t4-
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Fínancieel verslag 202L van
Stichting Verpleegkundigen voor lsraël te 's Gravenhage

6 OVERZICHT KOSTEN GETDWERVING T.O.V. DE ONTVANGSTEN

GIFTEN EN TEGATEN

Kosten/ontvangsten

Kosten

geldwerving

Ontvangen
giften en

legaten

€ €

2006 18.948 82.678
2007 22.7L2 109.350
2008 2L.064 84.300
2009 19.735 73.610
20LO 19.659 72.302
20tL 20.089 119.038
20L2 2t.4L9 83.527
2013 23.050 7!.042
2014 22.402 91.665
20]-5 23.774 51.573
20L6 L9.974 44.403
2077 20.025 47.607
2018 19.385 49.946
20t9 22.OL3 s!.730
2020 t6.284 57.396
202L t6.456 4L.287

Ontvangsten
De opbouw van ontvangsten uit hoofd van giften en legaten is als volgt:

Totaal Giften
€ €

Bijlage bij
rapport d.d.2 juni'22

Verhouding

kosten/
giften en lesaten

€

Legaten

€

22,9O%

20,80%

25,00%

26,80%

27,LgYo

L6,88%

25,64%

32,45%
24,44%;o

46,tO%

45,O0%

42,9L%

38,8L%

42,550/o

28,37%

39,86%

2006

2007

2008

2009

20to
20LL

2012

2013

20t4
20L5

2016

20L7

20L8
2019

2020

2021

82.678
109.3s0

84.300
73.6LO

72.302

119.038

83.527

7L.042

91.66s

51.573

44.403

47.607

49.946

5L.730

s7.396
4L287

82.678
t02.Lgt

80.577

73.6tO
72.302

69.038

6t.216
69.2Lt
56.483

50.938
44.403

40.L07

44.446
43.247

44.246

41.287

0

7.169

3.723

0

0

s0.000
22.3Lt

1.831

3s.182

635

0

7.500

5.500

8.483

13.L50

0

-1.6-


