
Kiwanis Nederland Jaarrekening 2020-2021

1. Algemeen

Oprichting

De vereniging Kiwanis Internationaal District Nederland is op 13 september 1986 opgericht.
De statutaire zetel van de stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. 
De stichting is ingeschreven bij de KVK Midden Nederland onder nummer 40480748.

Samenstelling bestuurders

De samenstelling  van de bestuurders is per einde boekjaar 30 september 2021:

Piet Derks Gouverneur
vacature Gouverneur-Elect
Carel Maass Imm. Past-Gouverneur
Sofia Oudmaijer-Carbajo Secretaris
Sofia Oudmaijer-Carbajo Penningmeester

Luitenant-Gouverneurs:

Kees van Ee Divisie 2 Noord Oost
Dirk Stehouwer Divisie 4 Holland Zuid
Vester Reijnders Divisie 5 Centrum West
Joop van Waas Divisie 6 Brabant West
Harrie van de Bergh Divisie 7 Zuid Oost
Fons Albers Divisie 8 Zuid Limburg
Eric Jan Sobels Divisie 9 Centrum Oost
Maaike Roosen Divisie 10 Brabant Midden
Jan Eric Lubbers Divisie 11 Holland Midden
Aart de Zeeuw Divisie 12 Zeeland
Mark Ent Divisie 17 Oost
Louis Huissen Divisie 15 Flevoland - Gooi
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ACTIVA 30-9-2021 30-9-2020

Vorderingen
Debiteuren 0 615
Overige vorderingen 800 1.863

800 2.478

Liquide middelen
Bankrekeningen 238.903 193.894

Totaal activa 239.703 196.372

2. Balans per 30 september
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PASSIVA 30-9-2021 30-9-2020

Eigen vermogen
Beginsaldo 196.130 157.905
Saldo baten en lasten verslagjaar 32.159 38.225
Eindsaldo 228.289 196.130

Kortlopende schulden
Crediteuren 377 241
Overige schulden 11.037 1

11.414 242

Totaal passiva 239.703 196.372

2. Balans per 30 september 
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2020-2021 2019-2020

BATEN

Contributies - geïncasseerd 72.180 107.521
Af: reservering congresbijdragen -10.197 0
Terugbetaling congres bijdrage 0 -15.444
Niet ontvangen contributies -725 -1.391
Overige baten 339 737

Totaal 61.597 91.423

LASTEN

KI nieuwe leden fee betaald door K NL 2.906 0
AB en DB vergaderingen 1.035 2.509
Dagelijks Bestuur 907 3.635
Luitenant gouverneurs 70 1.245
Landelijke en regiobijeenkomsten 1.710 3.876
Congreskosten 1.096 1.769
Internationale activiteiten 0 7.500
Beheer - website / facebook 8.099 20.230
Beheer - accountantskosten 3.424 0
Beheer - divers 4.147 6.160
Overige donaties 250 0
Totaal 23.644 46.924

Projecten

Commissies (strategie, comms) 665 1.409
Magazine 5.128 4.865
Totaal 5.794 6.274

Totaal lasten 29.438 53.198

Saldo baten en lasten 32.159 38.225

3. Staat van Baten en Lasten 
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4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een
noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor kosten en uitgaven waarvan een redelijke
mate van zekerheid bestaat dat ze zich zullen voordoen, waarvan de oorzaak ligt
in het verslagjaar en die overigens ook toerekenbaar zijn aan het verslagjaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
baten en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in
het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden verantwoord zodra zij zich
voordoen of voorzienbaar zijn.



 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen voor het jaar geëindigd op 30 september 2021 van Kiwanis 
International - District Nederland te Amstelveen beoordeeld. 

Deze jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 30 september 2021; 
2. de winst-en-verliesrekening over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021; en 
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het zij noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de vennootschap, het 
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de 
verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter 
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Kiwanis International - District Nederland per 30 september 2021 en van het resultaat over de 
periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

Doetinchem, 31 maart 2022 

Coöperatie ConFirm U.A. 

 

 

 

drs. J. Westdijk RA 
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