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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen  
Strevelsweg 738  
3023 HK  Rotterdam

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 3.249 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 5.188, samengesteld.

1                ALGEMEEN

1.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen bestaan voornamelijk uit:
- Het geven van voorlichting en informatie;
- Het geven van advies;
- Het geven van hulp en steun;
- Het initiëren, opzetten, (doen) uitvoeren, coördineren, begeleiden en ondersteunen van
  inloopactiviteiten, ontmoetingen, bijeenkomsten en evenementen;
- Het initiëren, opzetten, (doen) uitvoeren, coördineren, begeleiden en ondersteunen van een
  of meer projecten die er zoveel mogelijk op gericht zijn om zelfwerkzaamheid te bevorderen en
  zelfredzaamheid te bereiken;
- Het bevorderen van deskundigheid;
- Het initiëren, organiseren, opzetten (doen) uitvoeren, coördineren, begeleiden en ondersteunen van
  activiteiten, waaronder ook op educatief gebied (zoals inburgeringcursussen en cursussen
  Nederlandse conversatie); onder meer het opzetten en in stand houden van een (cultureel) centrum
  voor activiteiten, informatie en documentatie;
- Het (doen) uitvoeren van onderzoeken;
- Het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat
  voor de stichting zinvol kan zijn.

Al hetgeen dat in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting.

1.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
1. Voorzitter: S. Ablak - Ergisi
2. Secretaris: A. Yesilaltun - Baysaloglu
3. Penningmeester: Z. Baran - Karadogan

Alle bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid en genieten geen beloning vanuit de stichting.

In 2012 heeft er een bestuurswijziging Plaatsgevonden. Mevrouw S. Özdösemeci treedt uit haar functie als
secretaris en wordt opgevolgd door mevrouw A. Yesilaltun-Baysaloglu. Mevrouw S. Ablak - Ergisi betreedt
de functie van de voorzitter en Mevrouw Z. Baran - Karadogan is de nieuwe penningmeester.



1.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 4 juli 2007 is opgericht de vennootschap Stichting Rosarium van Vrouwen voor
Vrouwen. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven
voor rekening en risico van de stichting Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen.

1.4                Doelstelling

Conform artikel 3.1. van de statuten heeft de stichting ten doel:
- Het bevorderen en op peil houden van welzijn en welbevinden –geestelijk en lichamelijk van mensen,
  meer in het bijzonder van vrouwen, speciaal ook in Nederland het doen kennen en (doen)
  ontwikkelen van het in vrouwen aanwezige potentieel, het zoveel mogelijk doen gebruiken van dat
  potentieel ten behoeve van de emancipatie –op elke gebied-, participatie en integratie in de
  Nederlandse samenleving van vrouwen;
- Het bevorderen van bewustwording bij vrouwen en het doorbreken van hun sociaal isolement;
- Het bevorderen van zelfbewustzijn van vrouwen;
- Het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen;
- Het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen;
- Het bevorderen van zelfredzaamheid van vrouwen;
- Het bij autochtone vrouwen en bij allochtone vrouwen en bevorderen van wederzijdse kennis
  van inzicht in en begrip voor elkaars maatschappelijke waarden en cultuur;
- Het behartigen van belangen –op elke gebied, zoals bijvoorbeeld sociaal [waaronder op gebied van
  onderzoek naar- en bescherming van sociale rechten], spiritueel, cultureel- van vrouwen;
- Het ten behoeve van het vorenstaande werven en beheren van gelden;

een en ander in de meest ruime zin; en ook alles wat –in de meest ruime zin- met het
vorenstaande verband houdt/het vorenstaande kan bevorderen.

1.5                Bestemming van de winst 2015

De winst over 2015 bedraagt € 5.188 tegenover een verlies over 2014 van € 672.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2015

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen te Rotterdam
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JAARREKENING 2015



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na winstbestemming)

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 1.015 1.778

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa - 6.240

Liquide middelen 2.234 10.179

 3.249 18.197

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 3.249 -1.939

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva - 20.136

 3.249 18.197
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015

€

Realisatie
2014

€

Baten

Baten uit activiteiten 6.980 5.680
Subsidiebaten 5.000 21.280

Som der baten 11.980 26.960

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 9.352 6.507

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 897 -
Sociale lasten 152 -
Afschrijvingen materiële vaste activa 763 763
Overige personeelslasten 1.262 5.485
Huisvestingslasten 3.005 13.223
Kantoorlasten 1.157 856
Algemene lasten 1.025 606
Rentelasten en soortgelijke lasten 169 192

8.430 21.125

17.782 27.632

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -5.802 -672
Buitengewone baten 10.990 -

Saldo 5.188 -672

2015

€

2014

€

Resultaatbestemming

Overige reserves 5.188 -672

Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen te Rotterdam
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

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.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te
maken.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de stichtingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de
onderneming.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen te Rotterdam
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of
transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

Stichting Rosarium van Vrouwen voor Vrouwen te Rotterdam
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