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Aan: Het bestuur 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht 

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 samengesteld van Stichting Transfarmers, 
’s-Hertogenbosch bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met toelichting.  
 
Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens 
 
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door Stichting Transfarmers zijn 
verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij de Stichting Transfarmers. 
 
Verantwoordelijkheid van de samensteller: 
 
Het is mijn verantwoordelijkheid als adviseur bedrijfsvoering om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
van het van Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze 
Beroepsorganisatie. Ik heb daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 
 
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijke uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van 
financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door de 
Stichting verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als adviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 
 
Bevestiging 
 
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  
  



 

 
 
 
2 Algemene gegevens 
 
2.1 Zakelijke gegevens van de Stichting 
 
rechtsvorm    Stichting  
eerste inschrijving  10-05-2011 
Datum akte van oprichting  06-05-2011 
bedrijfsadres    Mgr. Van Roosmalenplein 32, 5213 GD ‘s-Hertogenbosch 
bedrijfstype    Stichting Transfarmers is  een overige ideële organisatie. 
Kamer van Koophandel   52686892 
 
 
Bestuurders 
1. B. Quintas Pestana Da Cruz 
2. J.M.J. Wijers 
3. R.G.J. Schouten 
4. J.J.M. Gijsbers 
 
 
Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten 
De Stichting Transfarmers is een overige ideële organisatie, heeft ten doel de zelfredzaamheid van burgers vergroten in stedelijk 
gebied; Het creëren van omgevingen voor duurzame (burger) initiatieven; Het bevorderen van de sociale cohesie; Het vergroenen 
van de leefomgeving; Het stimuleren van lokale voedselproductie en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
 
 
 

2.2 Winstdeling 
              
           2020 
            _____________ 
               € 
 
Resultaat volgens winst- verliesrekening         7.092 
Af: Rente eigen vermogen                  0   
             _____________ 
Resultaat            7.092 

   =============  
   
 
 
      
    

2.3 Belangrijke gebeurtenissen in het boekjaar 
Vanaf januari 2020 is de impact van het Coronavirus ook in Nederland geleidelijk duidelijk geworden. Het Coronavirus heeft invloed 

op de Stichting Transfarmers. De genomen maatregelen zijn buitengewoon. De verdere ontwikkeling van het virus en de gevolgen 

daarvan zijn zwaarder dan verwacht. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting 

van de stichtingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 

 

De Graafse Akker kreeg voor begeleiding van kwetsbare buurtbewoners op de akker subsidie vanuit ‘sociale activering bijzondere 

doelgroepen’. Eind 2019 hebben wij de beschikking ontvangen voor het jaar 2020. Het jaar wat voor iedereen anders ging dan wat 

gepland stond. Desalniettemin is Transfarmers er wel in geslaagd om actief aan de slag te gaan met het sociale en groene welzijn 

van de omgeving. We hebben in dit jaar gekeken naar wat er nog wel mocht en hoe dat werkbaar en op een verantwoorde manier 

ook kon. Met de hulp van alle makkers (buurtbewoners, vrijwilligers) in de buurt hebben we er met elkaar voor gezorgd dat we zicht 

op elkaar en de omgeving bleven houden. Juist in deze tijd zijn beweging en activiteit goed om depressie en eenzaamheid om te 

buigen in nieuwe kansen die ruimte bieden voor andere ontwikkelingen. 

 

  



 

3. RESULTAATANALYSE 

Ter analyse van het resultaat van de Stichting verstrekken wij u navolgende opstellening, opstelling welke is gebaseerd op de 
winst- en verliesrekening van de Stichting.  
 
 

Omzet     2020  2019 

        
Contributie Makkers   € 1.832  1.781 

Subsidie    € 40.650  44.373 

Gebruik terrein   € 1.117  445 

Verkoop producten Graafse Akker € 1.350  929 

Educatieve activiteiten  € 535  599 

Lunch, rondleidingen etc.  € 278  809 

Donaties    € 587  6.142 

Begeleidingsvergoeding  € 4.794  4.065 

Organisatie de Buurderij  € 6.493  4.948 

        
Totaal netto-omzet   € 57.637  64.091 

        

        
Kostprijs van de omzet    2020  2019 

        
Inkoop tuinzaden, bloemen en planten     
Begeleidingskosten/inhuur extern € 36.300  40.750 

Vrijwilligersvergoeding  € 3.663  2.022 

Materiaalkosten   € 1.146  954 

Inkoop     859,25    

        
Totaal kostprijs van de omzet  € 41.968  43.726 

        

        
Overige bedrijfskosten   2020  2019 

        
Kantinekosten   € 1.517  2.306 

Activiteiten   € 1.859  116 

Promotiemateriaal   € 1.695  46 

Advies    € 0  215 

Boekhouding   € 150  127 

Verzekeringen   € 381  373 

ICT    € 180  167 

Vergunning   € 0  17 

Projectkosten   € 0  111 

Overige kantoorkosten  € 615  0 

Cursussen/seminars   € 0  60 

        
Totaal 
bedrijfskosten   € 6.396  3537 

        
Afschrijvingen van Vaste 
Activa      
Inventaris     € 1.997  4.998 

        
Rente lasten en soortgelijke kosten     

        
Bankkosten    € 184  171 

        

        
Som van de bedrijfskosten  € 50.545  52.431 

        

Bedrijfsresultaat   € 7.092  11.660 



 

        
 
 
 

            

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020         

            

( na resultaat bestemming )          

            

     31-12-2020  31-12-2019 

       €    € 

            

ACTIVA            

            

VASTE ACTIVA           

            

immateriële vaste activa     0    0 

            

Materiële vaste activa      6.490    8.487 

            

VLOTTENDE ACTIVA           

            

Vorderingen       5.160    410 

            

Liquide middelen      38.392    37.857 

       50.042    46.754 

            

            
 

 

  



 

 

             

     31-12-2020  31-12-2019  

PASSIVA       €    €  

             

EIGEN VERMOGEN            

             

Kapitaal     11.393    4.301    

Overige reserves    30.000    30.000    

       41.393    34.301  

             

VOORZIENINGEN            

             

LANGLOPENDE SCHULDEN     0    0  

             

KORTLOPENDE SCHULDEN     8.649    12.454  

       50.042    46.754  

             
 

 

 

 
 

 
 
 
   



 

 

2. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2.1. ALGEMEEN

Oprichting

De Stichting Transfarmers is opgericht per 06-05-2011

Aard der bedrijfsactiviteiten

De Stichting Transfarmers is een overige ideële organisatie, heeft ten doel de zelfredzaamheid van 

burgers vergroten in stedelijk gebied; Het creëren van omgevingen voor duurzame (burger) initiatieven;

Het bevorderen van de sociale cohesie; Het vergroenen van de leefomgeving; Het stimuleren van lokale

voedselproductie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt

of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Toegepaste prijsgrondslagen

Immateriële vaste activa

De inmateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de

geaccumuleerde afschrijvingen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische

levensduur en worden lineair berekend.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor

incourantheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS

Eigen vermogen

Kapitaal

Het verloop van het kapitaal gedurende het boekjaar is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Stand per 1 januari 4.301 22.641

Bij: resultaat boekjaar 7.092 11.660

Stand per 31 december 11.393 34.301

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 

Stand per 31 december 30.000 0

30.000 30.000



 

 
  

    

2.4 OVERIGE INFORMATIE    

    

2.4.1 Werknemers    

    

Gedurende 2020 had de Stichting geen werknemers in loondienst    
(2019: ook nul) 

 
    

    
2.4.2 Mededeling ontbreken controleverklaring 
Voor Stichting Transfarmers zonder winstoogmerk geldt geen wettelijk verplichte accountantscontrole. Op deze jaarrekening is geen 
accountantscontrole toegepast gericht op het geven van een verklaring omtrent de getrouwheid. 
 
 
 
Goedgekeurd en vastgelegd in de Algemene Vergadering van bestuur op 
    
naam Transfarmers, gehouden op ……….....................te ’s-Hertogenbosch. 

 
    

    

    

    

 

  



 

 



 

 
 

 

  

2.4.4 TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2020

Debiteuren € 5.159,62

Totaal vorderingen en overlopende activa € 5.159,62

Liquide middelen 2020

Kas € 0

Triodos Bank betaalrekening € 38.392,29

Totaal liquide middelen 38.392,29

PASSIVA

Kortlopende schulden 2020

en overlopende passiva

Crediteuren € 8.649

Totaal kortlopende schulden

en overlopende passiva € 8.649

Langlopende schulden 2020

Totaal langlopende schulden € 0



 

 

  

2.4.5 Vermogensopstelling per 31-12-2020

Eigen vermogen per 1-1-2020 € 4.301

Privé stortingen

Privé belastingen

Groen Platform

Winstaandeel/Verlies 2020 € 7.092

€ 7.092

Eigen vermogen per 31-12-2020 € 11.393

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt Stand per Toevoegen Onttrekking Stand per Stand per

1-1-2019 boekjaar boekjaar 31-12-2019 31-12-2020

€ € € € €

Bestemmingsfonds Inrichting ruimte Boschgaard - € 5.000 - € 5.000 € 5.000

Bestemmingsfonds aankoop op huur Graafse Akker - € 20.000 - € 20.000 € 20.000

Bestemmingsfonds aanleg waterbuffer systeem - € 5.000 - € 5.000 € 5.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Artikel 381

Vermelding belangrijke financiële verplichtingen toekomst

1. Vermeld wordt tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen,

financiële verplichtingen de rechtspersoon voor een aantal toekomstige

jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende overeenkomsten

voortvloeien.

2. Tevens wordt vermeld wat de aard, het zakelijk doel en de financiële

gevolgen van niet in de balans opgenomen regelingen van de rechtspersoon

zijn, indien de risico’s of voordelen die uit deze regelingen voortvloeien van

betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico’s of

voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van

de rechtspersoon



 

 

 

3. Winst- en verliesrekening over 2020

2020 2019

Netto-omzet € 57.637 64.091

Kostprijs van de omzet  € 41.968 43.837

Bruto- marge € 15.669 20.254

Lonen en salarissen € - -

Sociale lasten € - -

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa € - -

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa € - -

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa € - -

Overige bedrijfskosten € 8.577 8.594

Som der kosten € 7.092 11.660

Opbrengst van vorderingen dit tot de vaste activa behoren en van effecten € - -

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten € - -

Waardeverandering van vordering € - -

Rentelasten en soortgelijke kosten € - -

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen € 7.092 11.660

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € - -

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen € - -

7.092 11.660

Buitengewone baten € - -

Buitengewone lasten € - -

Belastingen buitengewoon resultaat € - -

Buitengewoon resultaat na belastingen € - -

Resultaat na belastingen € 7.092 11.660



 
 



 

ONDERTEKENEN DOOR HET BESTUUR  
 
 
Aldus  opgemaakt  te: 
 
 
 
‘s- Hertogenbosch……………………. 12 mei 2021 
 
 
 
 
B. Quintas Pestana Da Cruz 
 
 
 
J.M.J. Wijers   
 
 
 
R.G.J. Schouten    
 
 
 
J.J.M. Gijsbers 
 


