
Stichting De Verbinding

Balans per 31 december 2017

31 december 2017 14 mei 2007
€ € € €

Activa

Materiële vaste activa 870 0

Vorderingen 9.865 0

Liquide middelen 7.254 0

17.989 0

31 december 2017 14 mei 2007
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 13.910 0

Kortlopende schulden 4.079 0

17.989 0



Stichting De Verbinding

Winst- en verliesrekening over 2017

2017 2007 - 2016
€  € €  €

Inkomsten 204 48.947

Kosten stichtingsactiviteiten
Inkopen algemeen 0 46.416

Bruto winst 204 2.531

Kosten
Kantoorkosten 0 793
Algemene kosten 1.500 0

1.500 793

Bedrijfsresultaat -1.296 1.738

Financiële baten 0 578
Financiële lasten 108 1.403

-108 -825

Bijzondere baten 175.080 0
Bijzondere lasten 160.679 0

14.401 0

Resultaat 12.997 913



Stichting De Verbinding

[nummer] Verklaring van het bestuur inzake de jaarrekening van Stichting de Verbinding

2.3.1 

Stichting de Verbinding B.V. is opgericht op 14 mei 2007. 
Het doel van de stichting is:

-  het bevorderen van de emancipatie van menzen met een zintuigelijke of lichamelijke 
of verstandelijke beperking, in het bijzonder mensen met een auditieve of 
communicatieve handicap;

-  het ondersteunen van mensen met een zintuigelijke of lichamelijke of verstandelijke
beperking, in het bijzonder mensen met een auditieve of communicatieve handicap;

-  het bevorderen van kennis en bewustzijn in de maatschappij over mensen met
handicap, met name auditieve en/of communicatieve handicap.

2.3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de
schulden opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld in euro's

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde,
verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte
economische levensduur.

Financiële vaste activa
De deelnemingen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde per balansdatum.

Vorderingen
Op de vorderingen wordt, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering
gebracht.

Effecten
De effecten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere beurswaarde per balansdatum.

Voorzieningen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op het verschil
tussen de waardering van de materiële vaste activa in de jaarrekening en de lagere fiscale
waardering, berekend naar het vennootschapsbelastingtarief van 35%, met dien verstande
dat een per saldo actieve latentie p.m. wordt gewaardeerd.
De voorziening terzake van pensioenverplichtingen wordt gebaseerd op actuariële
berekeningen.

Verklaring van het bestuur inzake de jaarrekening van Stichting De Verbinding. 
 
Het bestuur van de Stichting De Verbinding is op 21 februari 2018 bij elkaar gekomen en heeft 
vergaderd over de dagelijkse gang van zaken in de (financiële) huishouding van de Stichting sinds 
haar oprichting.  
 
Het bestuur heeft de secretaris , de heer A.A.M. van Bijsterveldt gevraagd van haar bevindingen 
notie te maken en deze door de accountant van de Stichting te doen opnemen in haar jaarrekening 
over het boekjaar 2017. 
 
De Stichting De Verbinding is opgericht op 14 mei 2007. 
 
Sinds haar oprichting is de stichting nauwelijks actief geweest. 
 
Het komt er op neer dat in de boekjaren 2007 tot en met 2014 slechts enkele boekingen per jaar in 
de financiële administratie zijn opgenomen die praktisch allen te kenmerken zijn als bankkosten op 
haar bankrekening waarop voorts praktisch geen andere activiteiten voorkwamen.  
 
In het boekjaar 2015 is die activiteit enigszins toegenomen doordat een lening werd ontvangen van 
de Stichting Effatha ter grootte van € 80.000,=. Er werd dat boekjaar aan voorbereidende kosten ter 
oprichting van Vitaech B.V. € 15.730,= uitgegeven. 
 
In het boekjaar 2016 werd Viteach B.V. opgericht en werd opnieuw van de Stichting Vrienden van 
Effatha , groot € 80.000,= ontvangen. Het totale bedrag van deze twee leningen, groot € 160.000,= 
werd als lening verstrekt aan Vitaech B.V. welke vennootschap inmiddels was opgericht teneinde: 
 
software te ontwikkelen welke, kort gezegd, zou moeten gaan dienen als een IT database-dienst 
inclusief verwerkingsprogamma’s, voor alle scholieren van basisonderwijs, middelbaar onderwijs en 
welke voortdurend beschikbaar zou moeten (kunnen) blijven aan diezelfde leerlingen bij hun 
voortgezet en/academisch onderwijs, post reguliere opleidingen en/of toegevoegde 
(beroeps)opleidingen waaraan moest kunnen worden toegevoegd een registratie van hun 
ervaringen om daarmee te bereiken dat elke (opgroeiende) mens permanent gedurende zijn of haar 
leven met behulp van dit IT instrument, eigen regie zou kunnen voeren, administreren en 
documenteren. Onderweg zouden, larderend aan deze “eigen regie” door de benuttende mens,  
opleidende docenten, studie en/of stage begeleiders en instituten een coachende rol uitoefenen op 
de kwaliteit van de verworven kennis en ervaring evenals de kwaliteit borgen van de permanent 
vorderende database van elke deelnemende studerende en ervaring opdoende mens. Die immers 
de regie zelf zou blijven voeren en permanent de eigen database zou blijven aanvullen en er uit 
(kunnen) blijven putten ten behoeve van zichzelf en of door hem/haar te kiezen derden.  
 
Dit project is helaas mislukt omdat de beschikbare gelden niet tijdig genoeg konden worden 
verworven en/of uitgebreid met aanvullende risico kapitaal, om ook marktintroductie en verdere 
commercialisatie van deze aanpak (in casu Vitaech B.V. ) adequaat verder te kunnen financieren.  
 
 
 
 



Stichting De Verbinding

2.3.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening
gebrachte bedragen voor geleverde goederen en diensten.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend met inachtneming van de
geldende fiscale faciliteiten.

 
 
In goed overleg met de Stichting Vrienden van Effatha werden het gehele bedrag  van de lening aan 
de Stichting De Verbinding door hen kwijtgescholden. Het bedrag werd door partijen als volledig 
verloren beschouwd en als een niet te realiseren kans gekenmerkt.  Vitaech B.V. werd per ultimo 
2017 opgeheven.  
 
Aan de accountant van de Stichting De Verbinding is verzocht de jaarrekening over het boekjaar 
2017 op te willen maken en daarbij alle financiële mutaties vanaf de oprichting van de stichting mee  
te nemen, opdat hiermee de commissie van het niet elk boekjaar een separate jaarrekening wordt 
opgemaakt wordt gecorrigeerd en per ultimo 2017, de actuele status van de financiële huishouding 
op orde is gekomen.  
 
Het bestuur neemt zich voorts nadrukkelijke voor om, conform de statuten, elk jaar voortaan  
een nieuwe jaarrekening op te (doen) stellen.  
  
Deze notitie, opgemaakt door de secretaris op verzoek van het voltallige bestuur, zal in de 
toelichting op de jaarrekening over boekjaar 2017  worden opgenomen.  
 
De secretaris,  
  
A.A.M.van Bijsterveldt 
 
Groningen 22 februari 2018 
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