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Stichting WW Help ons Helpen 
T.a.v. het bestuur 
Gieterijstraat 10 
4814 DA BREDA 

Bavel, 22 oktober 2021 

Geacht bestuur, 

-p 

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurde stichting. 

lnleiding 

lngevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting WW Help ons 
Helpen gevestigd aan de Gieterijstraat 10 te Breda. 

Algemeen 

De organisatie is als stichting op 4 augustus 2009 opgericht en heeft met name als doelstelling: 

Een vaste locatie creeren voor sociale maatschappelijke hulpverlening, metals prioriteit materialistische 
hulpverlening in de vorm van hulp met goedkope 2e hands spullen. Tevens zal deze locatie dienen als (zeker niet 
onbelangrijk) een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van informatie en verstrekken van informatie door middel 
van een folderhoek met folders en info van diverse maatschappelijke organisaties. Bemiddeling voor doorverwijzing 
naar professionele hulpverlening. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 20157782 en is statutair 
gevestigd te Breda. 

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 

Voorzitter: mevrouw F.H.A. van den Oort 

Vicevoorzitter: 
Secretaris: mevrouw M. Kivits 
Penningmeester: de heer A.V. Smolders 
Algemeen bestuurslid: 
Algemeen bestuurslid: 
Algemeen bestuurslid: 
Algemeen bestuurslid: 

Hoo 
Bn 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Jaarverslag 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur van de stichting 

-p 

De jaarrekening van Stichting WW Help ons Helpen te Breda is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten 
over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grand van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u 
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Baek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 
financiele 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 WW Help ons Helpen. 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 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 gegevens. 

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

Savel, 22 oktober 2021 

BnP Accountancy & Advies B.V. 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Balans per 31 december 2020 

ACTIEF 

(in euro's) 

VASTE ACTIVA 

Materiele vaste activa 

lnventaris 
Transportmiddelen 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 

Liquide middelen 

(Samenstellingsverklaring afgegeven) 

-p 

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019 

145 1.782 
2.890 3.249 

3.035 5.031 

II 

6.717 6.717 

6.717 6.717 

111 13.155 7.577 

22.907 19.325 
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(in euro's) 

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal 

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 

Overlopende passiva 

Breda, 22 oktober 2021 

F.H.A. van den Oort, voorzitter 

A.V. Smolders, penningmeester 

-p 
PASSIEF 

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019 

IV 

19.678 16.825 

19.678 16.825 

V 

3.229 2.500 

3.229 2.500 

22.907 19.325 

M. Kivits, secretaris 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Staat van baten en lasten 2020 

(in euro's) 

Baten 
Directe lasten 

Baten -/- directe lasten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten: 

Overige personeelskosten 
H uisvestingskosten 
Administratie- en advieskosten 
Kantoorkosten 
Autokosten 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 

Som der exploitatielasten 

Exploitatieresultaat 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Financiele baten en lasten 

Resultaat 

(Samenstellingsverklaring afgegeven) 

Breda, 22 oktober 2021 

F.H.A. van den Oort, voorzitter 

A.V. Smolders, penningmeester 

-p 

Toelichting 2020 2019 

VI 79.955 76.237 
VII {14.553~ (11.381~ 

65.402 64.856 
VIII 3.047 3.229 
IX 

10.481 6.601 
33.547 38.714 

1.640 1.566 
3.302 3.089 
7.185 8.292 

243 276 
2.177 106 

61.622 61.873 

3.780 2.983 

{927) {924) 

X {927) {924) 

2.853 2.059 

M. Kivits, secretaris 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiele verslaggeving 

lnformatie over de rechtspersoon 

Naam 

Stichting WW Help ons Helpen 

Rechtsvorm 

Stichting 

Zetel 

Breda 

Reqistratienummer bij de Kamer van Koophandel 

20157782 

Activiteiten 

-p 

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van: 
Een vaste locatie creeren voor sociale maatschappelijke hulpverlening, met als prioriteit materialistische hulpverlening 
in de vorm van hulp met goedkope 2e hands spullen. Tevens zal deze locatie dienen als (zeker niet onbelangrijk) een 
ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van informatie en verstrekken van informatie door middel van een folderhoek 
met folders en info van diverse maatschappelijke organisaties. Bemiddeling voor doorverwijzing naar professionele 
hulpverlening. 

Vestigingsadres 

Gieterijstraat 10 
4814 DA Breda 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

Alqemeen 

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van 
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte 
van vorig jaar en zijn als volgt. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 

Alie activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

Materiele vaste activa 

lnventaris 
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na 
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren). 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiele verslaggeving 

Transportmiddelen 

-p 

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na 
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren). 

Vorderinqen en overlopende activa 

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een 
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de 
vorderingen, die een looptijd van langer dan een jaar hebben. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de 
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar en 
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten 

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor 
geleverde goederen en diensten. 

Directe lasten 

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen 
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens 
zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen 
voorzieningen voor incourante voorraden. 

Afschrijvingskosten 

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, 
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke 
zijn opgenomen ender de waarderingsgrondslagen. 

Overiqe bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet. 

(Samenstellingsverklaring afgegeven) 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Toelichting op de balans 

(in euro's) 

VASTE ACTIVA 

I) Materiele vaste activa 

-p 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019 

Aanschafwaarden 
Afschrijvingen 

Overzicht mutaties 2020 

Stand 31 december 2019 
I nvesteringen 
Desinvesteringen 
Afgeschreven over 
desinvesteringen 

Afschrijvingen 

Stand 31 december 2020 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020 

Aanschafwaarden 
Afschrijvingen 

Afschrijvingspercentage 

VLOTTENDE ACTIVA 

II) Vorderingen en overlopende activa 

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 

Borg Gieterijstraat 

lnventaris 

15.594 
(13.812) 

1.782 

1.782 

(1.637) 

145 

15.594 
(15.449) 

145 

20% 

Transport-
middelen 

5.400 
(2.151) 

3.249 

3.249 
3.000 

(5.400) 

3.451 

(1.410) 

2.890 

3.000 
(110) 

2.890 

20% 

31-12-2020 

6.717 

6.717 

Totaal 

20.994 
(15.963) 

5.031 

5.031 
3.000 

(5.400) 

3.451 

(3.047) 

3.035 

18.594 
(15.559) 

3.035 

31-12-2019 

6.717 

6.717 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Toelichting op de balans 

(in euro's) 

Ill) Liquide middelen 

Kas 
Rabobank .359 
Rabobank .602 

-p 

31-12-2020 

1.452 
6.703 
5.000 

13.155 

31-12-2019 

396 
7.181 

7.577 
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-
Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

p 
Toelichting op de balans 

(in euro's) 

PASSIVA 

IV) Eigen vermogen 

Recapitulatie van het eigen vermogen 

Stichtingskapitaal 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen 

Stichtingskapitaal 

Stichting WW Help ons He 

V) Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Beginkapitaal 
op 01-01-2020 

16.825 

Recapitulatie van de kortlopende schulden en over/opende passiva 

Overlopende passiva 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 

Overlopende passiva 

Nog te betalen administratiekosten 
Overige schulden 
Te betalen autoverzekering 

(Samenstellingsverklaring afgegeven) 

Opnames 
minus 

stortingen 
2020 

31-12-2020 31-12-2019 

19.678 16.825 

Resultaat over 
de perlode 

2020 

2.853 

31-12-2020 

3.229 

1.500 
1.279 

450 

Elndkapltaal 
op 31-12-2020 

19.678 

31-12-2019 

2.500 

2.500 

3.229 2.500 ===== 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten 

(in euro's) 

VI) Baten 

Omzet verkopen 

VII) Directe lasten 

lnkoop artikelen 

Gemiddeld aantal werknemers 

Toelichting 

-p 

2020 2019 

79.955 76.237 

14.553 11.381 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst. 

VIII) Afschrijvingskosten 

Afschrijving op materiele vaste activa 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten 

Afschrijving op materiele vaste activa 

Afschrijvingskosten inventaris 
Afschrijvingskosten transportmiddelen 

IX) Overige bedrijfskosten 

Overige personeelskosten 
Huisvestingskosten 
Administratie- en advieskosten 
Kantoorkosten 
Autokosten 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten 

Overige personeelskosten 

Reiskosten 
Kantinekosten 
Vrijwilligersvergoeding 
Bedrijfs- / werkkleding 
Personeel derden 
Overige personeelskosten 

3.047 

1.637 
1.410 

3.047 

10.481 
33.547 

1.640 
3.302 
7.185 

243 
2.177 

58.575 

3.113 
5.455 

58 
1.168 

687 

10.481 

3.229 

2.255 
974 

3.229 

6.601 
38.714 

1.566 
3.089 
8.292 

276 
106 

58.644 

213 
2.411 
2.596 

280 
629 
472 

6.601 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten 

(in euro's) 

Huisvestingskosten 

Huur 
Energie 
Plaatselijke lasten en heffingen 
Schoonmaakkosten 

Administratie- en advieskosten 

Administratiekosten 
Mutatie te betalen administratiekosten 
Kosten ExactOnline 

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 
Telefoon 
Internet 
Drukwerk 
Kleine aanschaffingen inventaris 
Onderhoud inventaris 
Contributies, abonnementen, KvK 

Autokosten 

Brandstofkosten auto's 
Onderhoudskosten auto's 
Verzekeringskosten auto's 
Motorrijtuigenbelasting 
Overige autokosten 

Verkoopkosten 

Lunch- en dinerkosten 

Algemene kosten 

Bedrijfsverzekering 
Boekwinst activa 
Overige algemene kosten 

-p 

2020 2019 

28.987 32.688 
2.355 3.726 
2.180 1.640 

25 660 

33.547 38.714 

1.074 
1.000 

566 566 

1.640 1.566 

234 450 
1.726 2.233 

360 403 
163 
679 

3 
140 

3.302 3.089 

2.787 2.876 
704 1.867 

1.320 654 
1.968 1.992 

406 903 

7.185 8.292 

243 276 

196 517 
1.949 (500) 

32 89 

2.177 106 
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Stichting WW Help ons Helpen 
gevestigd te Breda 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten 

(in euro's) 

X) Financiele baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Per saldo een last / last 

-p 

Nadere specificatie van de financiele baten en fasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

lnterestlasten en bankkosten 
Sepay 
Kosten betaalautomaat 

(Samenstellingsverklaring afgegeven) 

2020 2019 

(927) (924) 

(927) (924) 

201 197 
61 

726 666 

927 924 
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