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Voorwoord 
 

 

Geachte heer Van der Laan, 

 

         

Opdracht 

In overeenstemming met uw opdracht heb ik de jaarstukken over 2017 van Stichting M.E.E.R.Groen 

samengesteld bestaande uit de jaarcijfers per 31 december 2017. 

 

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens 

Voor het samenstellen van de jaarrekening heb ik mij gebaseerd op de gegevens, zoals deze zijn 

verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de 

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de Stichting M.E.E.R.Groen. 

 

Verantwoordelijkheid van de samensteller 

Het is mijn verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in 

overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van 

onze beroepsorganisatie (het Register van Belastingadviseurs). 

Mijn werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en 

het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben ik de aanvaardbaarheid van de toegepaste 

grondslagen beoordeeld op basis van de verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als 

belastingadviseur brengt met zich mee dat ik geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de 

jaarrekening kan verstrekken. 

Met vriendelijke groet, 

w.g. Chris Fasseur RB 
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Inleiding 
 
Stichting M.E.E.R.Groen is op 22 september 2011 opgericht. De activiteiten zijn gericht op het 
stimuleren en professionaliseren van de inrichting en het beheer van ecologisch groen, het 
beheer van ecologisch groen, het bevorderen van de sociale cohesie en burgerparticipatie in 
dit verband, alsmede het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid op het gebied 
van duurzaamheid in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting heeft de volgende projecten onderhanden: 

 

Subsidiegever Project nummer 

   
Divers stages 2 
Provincie NH bomen om bij weg te dromen 3 
Gemeente Haarlemmermeer Beheer Wandelbos 4a 
Gemeente Haarlemmermeer Beheer Houtwijkerveld 4b 
Ymere Tudorpark 11 
Gorter projecten bijdrage meergroen 13 
Divers NL Doet 18 
Divers insectenhotels alg 19 
Ministerie van Economische Zaken Groen en Doen 20 
Gemeente Heemstede Meermond 22 
Kyocera Kyocera 23 
Landschap Noord Holland Museumspoorlijn 24 
FD Ros begeleiding Tugay 25 
Landschap Noord Holland waterzuivering 26 
west gaarde nestkasten 27 
Amstelveen vandalisme bestendige insectenhotels 28 
Heat Park 2020 29 
Rijksdienst Ondernemers (RVO) Groen en Doen Training 30 
Gemeente Heemstede Meermond beheercontract 31 
Gemeente Heemstede Meermond Zwerfvuilcontract 32 
Oranjefonds burendag meermond 33 
Oranjefonds burendag spoorlijn 34 
Heemstede pontjes route 35 
Raadhuisplein Hoofddorp natuur speelplaats 36 
Valley boerderij de vogel 37 
Robin Hood bos Bikube school 38 
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Balans 
 
 

Balans per 31 december 2017    
(bedragen in €)    
    
(na resultaatbestemming) 2017  2016 

    
    
    
Activa    
    
Vaste activa 0  0 

    
Vlottende activa    
    
Vorderingen 25.654  15.125 
Overige vorderingen en overlopende activa 5.064  0 

    
Liquide middelen 40.781  76.089 

    
 71.499  91.214 

    
    
Voorlopige Balans per 31 december 2017    
(bedragen in €)    
 2017  2016 

    
    
Passiva    
    
Eigen vermogen    
    
Eigen vermogen 51.813  35.944 
Resultaat boekjaar -36.223  15.869 
Totaal Eigen vermogen 15.590  51.813 

    
    
Vlottende passiva    
    
Belastingen 7.792  0 
Crediteuren 8.934  0 
Overige schulden en overlopende passiva 39.184  39.401 

    
 71.499  91.214 
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Winst- en verliesrekening 
 
 

Voorlopige Winst- en verliesrekening 2017    
(bedragen in €)    
    
Winst- en verliesrekening 2017  2016 

    
    
Bijdragen 35.187  64.626 
Donaties 4.620  0 
Insectenhotels 2.198  0 
Overige baten 0  0 

    
Opbrengsten 42.005  64.626 

    
Exploitatiekosten 1.969  0 
Kantoorkosten 2.463  29 
Algemene kosten 3.348  3.127 
Bankkosten 127  0 
Overige kosten 390  170 
Projectkosten 69.976  45.333 

    
Kosten 78.274  48.659 

    
Bedrijfsresultaat -36.269  15.967 

    
Financiële baten en lasten 46  -98 

      
 -36.223  15.869 

    
Buitengewone baten en lasten 0  0 

    
Resultaat -36.223  15.869 
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Waardering en resultaatbepaling en overige bepalingen 
 

 

Waardering 

Voor zover aanwezig zijn de materiële vaste activa tegen aanschafwaarde verminderd met 
de afschrijvingen gewaardeerd. De overige activa en passiva op basis van nominale 
waarden. 
 

Resultaatbepaling 

De opbrengsten bestaan uit donaties, subsidies en sponsorgelden, verkrijgingen krachtens 
erfstellingen, legaten, schenkingen of giften, de inkomsten en revenuen die de stichting 
verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en 
overige baten. Het resultaat is het verschil tussen de opbrengsten en de aan de 
verslagperiode toe te rekenen kosten. De kosten zijn bepaald op basis van historische 
kostprijzen. De opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten en goederen zijn 
geleverd. Verliezen zijn in aanmerking genomen op het moment dat zij zijn ontstaan. 

 
Inrichtingsvereisten jaarrekening 

De jaarrekening betreft een kleine rechtspersoon. Om deze reden is gebruik gemaakt van de 
vrijstellingen voor inrichting en openbaarmaking van de jaarrekening. 
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Toelichting Balans 
 

De stichting beschikt niet over onroerend goed en bedrijfsmiddelen. De vlottende middelen bestaan 
uit vorderingen en bankrekeningen. De liquiditeiten zijn als gevolg van de uitgevoerde projecten 
gedaald. Hierdoor is ook het eigen vermogen teruggelopen. 

De stichting is een BTW vrijgestelde ondernemer vanwege haar activiteiten genoemd in artikel 11, lid 
1 letter g, onderdeel 1 tot en met 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968. De in rekening gebrachte 
BTW ultimo 2017 ad. € 7.792 zal in het jaar 2018 via facturen worden gecrediteerd. De stichting heeft 
in 2017 geen BTW op inkopen of andere bestedingen bij de Belastingdienst teruggevraagd. 

 

Toelichting op de Winst- en verliesrekening 
 

Het negatieve resultaat is ontstaan door het teruglopen van bijdragen en subsidies, alsmede door de 
toegenomen lasten als gevolg van de uitvoering van de projecten. De projecten kosten bedragen in 
totaal € 69.976, waarvan € 63.159 is besteed aan professionele inhuurkrachten. De overige 
projectkosten zijn grotendeels besteed aan tuin- en houtmateriaal. 
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