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Bezoekadres:
Schoolstraat 1 
2912 CP Nieuwerkerk a/d IJssel 
T: 0180 – 312 414 

Vigilate Accountants B.V. 
Postbus 48  
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel 
W: www.vigilate.nl
E:  info@vigilate.nl

IBAN:  NL20 RABO 0345294572
BIC:  RABONL2U
KvK:  24355747
BTW:  NL812754578B01

               Beach Mission

               de heer D.J. Boerman

               Begoniaveld 18

               2914 PB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Referentie: 19-NMU-31800                Nieuwerkerk aan den IJssel, 30 september 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,

Vigilate Accountants B.V.

Ruud Kuiper RA

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

stichting.

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 Beach Mission.

De jaarrekening van Beach Mission te Gemeente Zuidplas is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en

verliesrekening over 2019 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".

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.

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.

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 in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. 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. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

Begroting voor het boekjaar 2020 € €

8.622

250

8.372

-

8.372

8.312

60

-60

-

-

-

-60

-

-

-

-

-

Nieuwerkerk aan den IJssel, 30 september 2020

Het bestuur:

D.J. Boerman A. Nahuis

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Dirk-Jan Boerman

Secretaris: Simon Klein

Penningmeester: Arthur Nahuis

De stichting Beach Mission is opgericht op 20 mei 2015, te Nieuwerkerk aan den Ijssel. 

De doelstelling van Beach Mission wordt in de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat uit de Bijbel tot

ons komt, onder uitgaande jongeren, in het bijzonder tijdens hun strandvakantie.

Deelnemers bieden jongeren in de uitgaansgebieden hulp, gebed en een luisterend oor. Zij en gaan het

gesprek aan over hun geloof in- en hun relatie met Jezus Christus.

In het jaar 2020 heeft de stichting te maken met de corona maatregelen, waardoor er minder reizen

kunnen worden uitgevoerd. In de begroting voor 2020 is hier rekening mee gehouden.

Baten

Activiteitenlasten

Saldo

Beheerslasten

Som der financiële baten en lasten

Buitengewoon resultaat

Belastingen

Resultaat uit gewone exploitatie

Som der bijzondere baten en lasten

Exploitatieresultaat

Resultaat aandeel derden

Resultaat

Aandeel in het resultaat van deelnemingen
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 1.020 1.525

1.020 1.525

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 2.087 319

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 189 -

Overige vorderingen 35 500

Overlopende activa - 400

2.311 1.219

Liquide middelen 5.931 1.958

Totaal activazijde 9.262 4.702

31 december 2019 31 december 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 september 2020
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves - 400

Overige reserves 1.399 -2.880

1.399         2.480-         

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 466 74

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.486 -

Overige schulden 3.405 3.000

Overlopende passiva 2.506 4.108

7.863 7.182

Totaal passivazijde 9.262 4.702

31 december 2019 31 december 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 september 2020
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 21.921 21.045

Giften en baten uit fondsenwerving 39.406 27.116

Baten 61.327 48.161

Kosten evangelisatiereizen 21.231 25.445

Activiteitenlasten 21.231 25.445

Bruto exploitatieresultaat 40.096 22.716

Lonen en salarissen 18.227 12.073

Sociale lasten 3.292 2.082

Pensioenlasten 1.225 1.581

Afschrijvingen materiële vaste activa 505 766

Overige personeelskosten 2.075 2.452

Verkoopkosten 4.212 5.294

Kantoorkosten 3.369 5.739

Algemene kosten 3.253 882

Beheerslasten 36.158 30.869

Exploitatieresultaat 3.938 -8.153

Rentelasten en soortgelijke kosten -59 -59

Som der financiële baten en lasten -59 -59

Resultaat 3.879 -8.212

Resultaat 3.879 -8.212

Bestemming resultaat:

Overige reserve 3.879 -8.212

3.879 -8.212

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 september 2020
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.938

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 505

505

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -1.092

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 681

-411

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.032

Rentelasten en soortgelijke kosten -59

-59

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.973

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie bestemmingsreserve -400

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -400

Mutatie geldmiddelen 3.573

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 2.358

Mutatie geldmiddelen 3.573

Stand per 31 december 5.931

2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 september 2020
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

De activiteiten van Beach Mission, statutair gevestigd te Gemeente Zuidplas, bestaan voornamelijk uit:

- het houden van evangelische acties, alsmede het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en

het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot

verwezelijking van het doel kunnen bijdragen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Begoniaveld 18 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Beach Mission 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiele verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Beach Mission, statutair gevestigd te Gemeente Zuidplas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 63355078.
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing

en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze

verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een

terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden

als verplichting op de balans opgenomen.

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.
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

Dividenden

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-

en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,

worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden

verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 2.528

Cumulatieve afschrijvingen -1.003

Boekwaarde per 1 januari 1.525

Afschrijvingen -505

Mutaties 2019 -505

Aanschafwaarde 2.528

Cumulatieve afschrijvingen -1.508

Boekwaarde per 31 december 1.020

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 2.087 319

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Premies pensioen 189 -

Premies pensioen

Pensioenen 189 -

Overige vorderingen

Voorschotten 35 500

Afschrijvingspercentages:

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.5  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen - 400

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Liquide middelen

NL64 KNAB 0731620283 5.361 1.004

Spaarrekening 51168784 201 1

NL15 KNAB 0258010711 369 588

Spaarrekening 52032544 - 365

5.931 1.958
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Evangelisatiereizen - 400

Bestemmingsreserve Evangelisatiereizen
Stand per 1 januari 400 400

Vrijval bestemmingsreserve -400 -

Stand per 31 december - 400

Overige reserves

Stand per 1 januari -2.880 5.332

Bestemming resultaat boekjaar 3.879 -8.212

Vrijval bestemmingsreserve 400 -

Stand per 31 december 1.399 -2.880

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 466 74

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.486 -

Loonheffing

Loonheffing 1.486 -

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 4.279.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.5  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige schulden

Lening Nahuis 3.000 3.000

Te betalen netto loon 405 -

3.405 3.000

Overlopende passiva

Vooruitgefactureerde omzet 2.245 3.000

Vooruitgefactureerde bedragen - 586

Reservering vakantiegeld 261 522

2.506 4.108
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Bijdragen deelnemers

Bijdragen deelnemers evangelisatiereizen 21.921 21.045

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 34.124 27.116

Giften Biemond 4.240 -

Giften Simson 1.042 -

39.406 27.116

Kosten evangelisatiereizen

Kosten evangelisatiereizen 19.729 21.630

Evangelisatiemateriaal 1.502 3.815

21.231 25.445

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 15.721 11.179

Vakantietoeslag 1.230 894

Eindejaarsuitkering 1.276 -

18.227 12.073

Sociale lasten

Sociale lasten 3.292 2.082

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 1.225 1.581

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 505 766

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 1.651 2.059

Vrijwilligersvergoeding 74 259

Declaraties bestuur 251 -

Overige personeelskosten 99 134

2.075 2.452
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Beach Mission te Nieuwerkerk aan den IJssel

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Verkoopkosten

Representatiekosten 2.615 4.180

Reclame- en advertentiekosten 723 1.114

Beurs- en congreskosten 206 -

Transportkosten 668 -

4.212 5.294

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.257 1.357

Kosten automatisering 1.704 4.163

Drukwerk 90 -

Telecommunicatie 318 219

3.369 5.739

Algemene kosten

Zakelijke verzekeringen 183 236

Overige algemene kosten 1.146 356

Accountantskosten 1.924 290

3.253 882

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 59 59

Personeelsleden

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die het beeld van de jaarrekening zouden

beïnvloeden. 

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 0,6 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2018 was dit 0,4 werknemer.

Voor de bezoldiging van bestuurders (en voormalige bestuurders) van de stichting kwam in 2019 een

bedrag van € 0,-  (2018: € 0,- ) ten laste van de stichting.
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