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Aan het bestuur van 

Stichting Rechtswinkel Rotterdam 

Weteringstraat 225, kamer 31 

3061 PN Rotterdam 

 

 

Den Haag, 12 april 2018 

 

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 

 

Geacht bestuur, 

 

De jaarrekening van Stichting Rechtswinkel Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld 

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 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'. Op grond van deze 

standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 

van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

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. 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 Rechtswinkel Rotterdam. 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 dan ook ervan uitgaan dat wij 
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de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd 

en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.  

Hoogachtend, 

SCHIPPER & PAUL ACCOUNTANTS B.V. 
 

 

 

drs. J.G.M. Schipper RA 
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ALGEMEEN 
 
Historie 
Stichting Rechtswinkel Rotterdam is een stichting gevestigd te Rotterdam. De stichting is op 20 

april 1972 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. De activiteiten bestaan uit 

het kosteloos aanbieden van juridisch advies. 

 

Bestuur en organisatie 
Het bestuur van de Stichting wordt per balansdatum gevormd door de volgende leden: 

- Fanny Batmale (voorzitter) 

- Marko Traousis (secretaris) 

- Joyceline Winter (penningmeester) 

- Camille Ferdinandus (penningmeester) 

- Isabella Pot (algemeen bestuurslid) 

- Max Klein Meuleman (algemeen bestuurslid) 

 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere 

toelichting zijn wij altijd graag bereid. 

 

Hoogachtend, 

SCHIPPER & PAUL ACCOUNTANTS B.V. 
 

 

 

drs. J.G.M. Schipper RA 
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Op 1 mei 2017 hebben wij de bestuurstaken overgenomen van het vorige bestuur. Vol goede 

moed en enthousiasme pakten wij deze verantwoordelijkheid met beide handen aan. Inmiddels 

is het bijna zover om het stokje over te dragen aan de nieuwe bestuursleden van de Stichting 

Rechtswinkel Rotterdam (hierna: SRR). Om het jaar goed af te sluiten delen we hier het 

financiële overzicht van het bestuursjaar 2017-2018.  

 

Het voornaamste doel van ons bestuur was de verhuizing naar de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Op 15 januari 2018 vond deze verhuizing plaats. Hiermee heeft SRR een 

professionelere uitstraling gekregen, hebben we de banden met de EUR versterkt en zijn we 

nog toegankelijker geworden voor zowel studenten als cliënten. Dat wij de mogelijkheid kregen 

om ons te vestigen op deze nieuwe locatie zien wij dan ook als een blijk van waardering vanuit 

de universiteit. Het geeft de SRR een kans zich te vernieuwen en verder te professionaliseren.  

 

Door het verlies van de gemeentelijke subsidie en door de aangekondigde vermindering van de 

subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand per 2018, zijn we genoodzaakt om nieuwe 

inkomstenbronnen te vinden. Het sponsorplan heeft vorm gekregen en dit plan zal ten uitvoer 

worden gelegd door het aankomend bestuur. Wij verwachten dat de nieuwe locatie van SRR 

een positieve bijdrage zal leveren bij het werven van sponsoren. Ons doel is in Rotterdam 

gevestigde advocatenkantoren als sponsoren aan de SRR te verbinden. Met het oog op de 

onafhankelijkheid van de SRR, welke we gewaarborgd willen houden, zijn er beperkte 

mogelijkheden voor een samenwerkingsverband. Wij kunnen wel bijdragen aan 

marketingdoeleinden. Tevens zullen we met de werknemers van de SRR deze kantoren 

bezoeken. Dit in ruil voor een financiële bijdrage.   

 

De 3-jaarsbegroting van het vorige bestuur hebben wij dit jaar nauwlettend in het oog 

gehouden. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd enkele uitgaven te drukken, om zo de 

financiële stabiliteit van de SRR te waarborgen. Het korten in de kosten is goed gelukt. Ten 

opzichte van de begroting hebben wij om en nabij € 3000,00 weten te besparen. Daarnaast 

hebben wij met de Erasmus Universiteit Rotterdam afgesproken dat de SRR tot december 

2018 geen huur zal zijn verschuldigd. Hiermee zal SRR dit jaar ruim €5000,00 extra besparen. 

Naar verwachting zal het aankomend bestuur ten minste €2000,00 aan sponsorgeld verwerven 

in het bestuursjaar 2018-2019, waardoor SRR geen verlies meer zal draaien. 

 

Het spaarvermogen van de SRR wordt zoveel mogelijk ongebruikt gelaten. Vanwege 

verminderde inkomsten over de afgelopen jaren, wordt het spaarvermogen slechts aangewend 

om noodzakelijke kosten te dekken.  
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Ons bestuursjaar komt binnen enkele weken ten einden. Wij sterven ernaar om een zo goed 

mogelijke overdracht te realiseren, zodat de nieuwe penningmeesters zo snel mogelijk goed 

geïnformeerd aan de slag kunnen.  

 

 
Ondertekening namens het bestuur 
 
Rotterdam, 12 april 2018 

 

Stichting Rechtswinkel Rotterdam 

 

 

 

 

 

F.E. Batmale (voorzitter)    J.E.L. Winter (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

C.P. Ferdinandus (penningmeester) 
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JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2017 
Activa 

(na verwerking saldo van baten 
en lasten)   31 dec 2017   31 dec 2016 

  
€ € € € 

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa   128   128 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overige vorderingen 1.214   1.214   

    1.214   1.214 

Liquide middelen   34.568   38.135 

     

Totaal   
35.910  

  
39.477  
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Passiva 

(na verwerking saldo van baten 
en lasten)   31 dec 2017   31 dec 2016 

  
€ € € € 

Stichtingsvermogen 
        

Overige reserve 37.977  48.164  

Resultaat boekjaar -3.567   -10.187   

 
  34.410   37.977 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden en overlopende 

passiva 

 

1.500 

   

1.500 

  

    1.500   1.500 

Totaal   
35.910 

  
39.477 
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Staat van baten en lasten over 2017 

 
2017 Begroting 2017 2016 

  
€ € € 

Baten 9.076 9.076 9.076 

Som van de baten 9.076 9.076 9.076 

Vrijwilligerskosten 4.942 3.895 4.148 

Huisvestingskosten 2.406 6.543 6.970 

Organisatiekosten 5.295 4.134 8.145 

Kosten public relations - 1.000 - 

Som van de lasten 12.643 15.572 19.263 

Saldo baten en lasten  -3.567 -6.496 -10.187 

    

    

Bestemming van het totaal saldo 
van baten en lasten 

   

Overige reserve -3.567 - -10.187 

 -3.567 - -10.187 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld volgens de bepalingen zoals opgenomen in 

Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, van toepassing op organisaties 

zonder winststreven.  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Grondslagen voor waardering activa 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming. De afschrijvingspercentages bedragen 33 procent. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Schulden 
De schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde. Alle 

kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar. 

Grondslagen voor bepaling resultaat 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en lasten. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Toelichting op balans 
Materiële vaste activa 

  31 dec 2017 31 dec 2016 

  
€ € 

Kantoorinrichting 128 128 

 
128 128 

 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar 

weer: 

 

  Totaal 

  
€ 

Boekwaarde 1 januari 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.325 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -9.197 

 
128 

Mutaties boekjaar 
  

Investeringen - 

Afschrijvingen - 

 
- 

Boekwaarde 31 december 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.325 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -9.197 

 
128 
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Vorderingen 

  31 dec 2017 31 dec 2016 

  
€ € 

Overige vorderingen en overlopende activa   
Borg 1.214 1.214 

Totaal 1.214 1.214 

 

Liquide middelen 

  31 dec 2017 31 dec 2016 

  
€ € 

Betaalrekening 392 285 

Spaarrekening 34.176 37.848 

Totaal 34.568 38.133 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Stichtingsvermogen 

Algemene reserve 

  2017 2016 

  
€ € 

Stand per 1 januari 37.977 48.164 

Resultaatbestemming boekjaar -3.567 -10.187 

Stand per 31 december 34.410 37.977 

 

Kortlopende schulden 

  31 dec 2017 31 dec 2016 

  
€ € 

Overige schulden en overlopende passiva   
Nog te betalen kosten 1.500 1.500 

Totaal 1.500 1.500 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten 

  2017 

Begroting 

2017 2016 

 

€  € 

Raad voor Rechtsbijstand 9.076 9.076 9.076 

    

Som van de baten 9.076 9.076 9.076 

Lasten 

Comité en projectbureau 

  2017 

Begroting 

2017 2016 

 

€  € 

Vrijwilligerskosten 4.942 3.895 4.148 

    

Huisvestingskosten 3.606 7.983 9.374 

Af: opbrengst onderverhuur -1.200 -1.440 2.404 

 
2.406 6.543 6.970 

    

Organisatiekosten 5.295 4.134 8.145 

    

Kosten public relations - 1.000 - 

Totaal 12.643 15.572 19.263 
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Ondertekening namens het bestuur 

 
Rotterdam, 12 april 2018 

 

Stichting Rechtswinkel Rotterdam 

 

 

 

 

 

F.E. Batmale (voorzitter)    J.E.L. Winter (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

C.P. Ferdinandus (penningmeester) 
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OVERIGE GEGEVENS 
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Overige gegevens 
Resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 2017 
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 sluit met een negatief saldo van € 3.567 

Hiervan wordt € 3.56 ten laste gebracht van de overige reserves. Na de verwerking van het 

saldo van baten en lasten bedraagt het vermogen van de stichting € 34.410. 


