












































1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
          (na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 297.387 317.697
Inventaris 21.134 28.238
Vervoermiddelen 3.960 6.120
Huurdersinvesteringen 86.200 56.638

408.681 408.693

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Nog te ontvangen zorgvergoedingen 126.480 88.925
Overige vorderingen 1.367 1.639
Overlopende activa 18.755 9.832

146.602 100.396

Liquide middelen  (3) 253.129 264.465

399.731 364.861

808.412 773.554

- 23 -

Stichting De Steenrots
Katwijk

Behoort bij accountantsrapport d.d. 26 maart 2021



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Stichtingsreserves  (4)

Bestemmingsreserves 407.000 375.000
Vrij besteedbaar eigen vermogen 59.376 18.860

466.376 393.860

Langlopende schulden  (5)

Onderhandse leningen 150.000 190.000

Kortlopende schulden  (6)

Aflossingsverplichtingen onderhandse
leningen 30.000 30.000
Crediteuren 9.804 5.009
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 55.713 48.474
Overlopende passiva 96.519 106.211

192.036 189.694

808.412 773.554
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020

€ €

2019

€ €

Baten  (7,8) 1.191.456 1.172.566

Lasten

Personeelskosten  (9) 966.047 861.417
Afschrijvingen  (10) 44.341 34.981
Overige stichtingskosten  (11) 102.362 118.298

1.112.750 1.014.696

Exploitatieresultaat 78.706 157.870

Financiële baten en lasten  (12) -6.190 -8.278
Belastingen - -

Saldo staat van baten en lasten 72.516 149.592
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3 BEGROTINGSANALYSE 2020

Realisatie 2020 Begroot 2020 Afwijking Afwijking %
€ € €

Baten

Ontvangen zorgvergoedingen 1.188.457 1.144.000 44.457 4%
Giften/kerkelijke bijdragen 2.999 3.000 -1 0%

1.191.456 1.147.000 44.456 4%
Lasten

Personeelskosten 781.381 777.000 4.381 1%
Sociale lasten 184.666 194.000 -9.334 -5%
Afschrijvingen 44.341 47.000 -2.659 -6%
Huisvestingskosten 8.204 17.000 -8.796 -52%
Directe kosten bewoners 23.571 30.000 -6.429 -21%
Kantoor- en administratiekst. 49.227 51.000 -1.773 -3%
Vervoerskosten 4.136 6.000 -1.864 -31%
Verkoopkosten 11.533 7.000 4.533 65%
Algemene kosten 5.691 9.000 -3.309 -37%
Totaal lasten 1.112.750 1.138.000 -25.250 -2%

Exploitatieresultaat 78.706 9.000 69.706 775%

Financiële baten & lasten -6.190 -6.000 -190 3%

Resultaat 72.516 3.000 69.516 2317%

- 26 -
Stichting De Steenrots

Katwijk

Behoort bij accountantsrapport d.d. 26 maart 2021



4 TOELICHTING BEGROTINGSANALYSE 2020

Inkomsten
De totale inkomsten zijn 4% hoger geweest dan begroot. Een totaal verschil van 44K. Verder inzoomend op
de  verschillende  zorg  activiteiten  die  de  Steenrots  verzorgt  voor  haar  cliënten  zien  we  de  toegenomen
zorgvraag in de markt voor ambulante begeleiding dit verschil van 4% volledig verklaart.

Personeelskosten en sociale lasten
De  personeelslasten  liggen  in  lijn  met  de  gebudgetteerde  kosten,  echter  de  sociale  lasten,  waarin  ook  de
pensioenlasten  zijn  opgenomen hebben  we 9K hoger gebudgetteerd door  de toen verwachte ontwikkelingen
bij de pensioenfondsen.

Huisvestingskosten
Door de verwachte ingebruikname in 2020 van drie extra zorgwoningen eind van het jaar, waren reeds enkele
maanden  huurkosten,  totaal  9K  opgenomen  in  het  budget  2020.  De  oplevering  van  deze  huurwoningen  is
uitgesteld tot het eerste kwartaal 2021, waardoor deze kosten niet zijn gemaakt.

Algemene kosten
De totale  overige kosten zijn 1% lager uitgekomen dan het budget, waardoor 11K minder is uitgegeven dan
gebudgetteerd.

Door  de  44K  meer  inkomsten  en  de  25K  minder  uitgaven  dan  begroot  is  het  totale  resultaat  69K  hoger
uitgekomen dan begroot.
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5 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 78.706 157.870
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 44.341 34.981
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -46.206 53.034
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen) 2.342 -24.359

Kasstroom uit stichtingsoperaties 79.183 221.526

Ontvangen interest 10 10
Betaalde interest -6.200 -8.288

-6.190 -8.278

Kasstroom uit operationele activiteiten 72.993 213.248

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -44.329 -93.365

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie bestemmingsreserves 32.000 140.000
Mutatie vrij besteedbaar eigen vermogen -32.000 -140.000
Aflossing onderhandse leningen -40.000 -80.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -40.000 -80.000

Mutatie geldmiddelen -11.336 39.883

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 264.465 224.582

Mutatie liquide middelen -11.336 39.883

Geldmiddelen per 31 december 253.129 264.465
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6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De  activiteiten  van Stichting  De  Steenrots,  gevestigd  te  Katwijk,  bestaan  voornamelijk  uit  het  bieden  van
geestelijke  gezondheidszorg  vanuit  een  beschermende  woonvorm  en  een  locatie  waar  cliënten  begeleid
zelfstandig wonen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting  De Steenrots  is feitelijk  en statutair gevestigd op Monseigneur Bekkersstraat 61  te Katwijk en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60993790.

Schattingen

Bij  toepassing  van  de  grondslagen  en  regels  voor  het  opstellen  van  de  jaarrekening  vormt  de  leiding  van
Stichting  De  Steenrots  zich  verschillende  oordelen  en  schattingen  die  essentieel  kunnen  zijn  voor  de  in  de
jaarrekening  opgenomen  bedragen.  Indien  het  voor  het  geven  van  het  in  artikel  2:362  lid  1  BW  vereiste
inzicht  noodzakelijk  is,  is  de  aard  van  deze  oordelen  en  schattingen  inclusief  de  bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening  is  opgesteld  volgens  de  Richtlijnen  voor  de  jaarverslaggeving  C1  "Kleine Organisaties-
zonder winststreven".

De jaarrekening  is  opgemaakt  op  basis  van  historische  kostprijs.  De  waardering  van  activa  en  passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves  worden  gevormd  met  als  doel  deze  in  de  toekomst  aan  te  wenden voor een  specifiek
doel.  Bestemmingsreserves  zijn  gevormd  op  basis  van  een  besluit  van  het  bevoegd  gezag.  Aan  de
bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve
komen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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,  rekening  houdend  met  een  eventuele  residuwaarde.  Er  wordt  afgeschreven  vanaf  het
moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De  vorderingen  en  overlopende  activa  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in  mindering  gebracht.  Deze  voorzieningen  worden  bepaald  op  basis  van  individuele  beoordeling  van  de
vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Opgenomen  leningen  en  schulden  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende  schulden  worden  bij  de  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  reële  waarde.  Kortlopende
schulden  worden  na  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  geamortiseerde  kostprijs,  zijnde  het  ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De niet  in de balans opgenomen financiële verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
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Verkoop van goederen

Opbrengsten  uit  de  verkoop  van  goederen  worden  verwerkt  zodra  alle  belangrijke  rechten  en  risico's  met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd  op  de  verrichte  diensten  tot  aan  de  balansdatum  in  verhouding  tot  de  in  totaal  te  verrichten
diensten.

Pensioenen

Stichting De Steenrots heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen

De  afschrijvingen  op  de  materiële  vaste  activa  zijn  berekend  door  middel  van  vaste  percentages  van  de
aanschaffingswaarde,  op  basis  van  de  verwachte  economische  levensduur, rekening  houdend met  eventuele
residuwaarde.  Boekwinsten  en  -verliezen  bij  verkoop  van  materiële  vaste  activa  zijn  begrepen  onder  de
afschrijvingen,  boekwinsten  echter  alleen  voor  zover  de  boekwinsten  niet  in  mindering  zijn  gebracht  op
vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen gelden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het  kasstroomoverzicht  is  opgesteld  volgens  de  indirecte  methode.  De  geldmiddelen  in  het  kasstroom-
overzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

- 28 -

Stichting De Steenrots
Katwijk

Behoort bij accountantsrapport d.d. 26 maart 2021



7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen

en -
terreinen

€

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Huurders-
invest-
eringen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 337.512 46.684 10.800 59.840 454.836
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -19.815 -18.446 -4.680 -3.202 -46.143

317.697 28.238 6.120 56.638 408.693

Mutaties
Investeringen - 3.880 - 40.449 44.329
Afschrijvingen -20.310 -10.984 -2.160 -10.887 -44.341

-20.310 -7.104 -2.160 29.562 -12

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 337.512 50.564 10.800 100.289 499.165
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -40.125 -29.430 -6.840 -14.089 -90.484

297.387 21.134 3.960 86.200 408.681

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  10
Inventaris  20/25
Vervoermiddelen  20
Huurdersinvesteringen  10/20
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In  2018  is  het  perceel  grond  met  het  daaropstaande  gebouw  gelegen  aan  de  Mgr.  Bekkerstraat/
Commandeurslaan te Katwijk aangekocht en grondig verbouwd. Het pand is begin 2019 in gebruik genomen
en  wordt  dienvolgens  met  ingang  van  2019  in  10  jaar  lineair  afgeschreven.  Op  de  grond  wordt  niet
afgeschreven.

Door de komst van dit nieuwe pand konden in de huurwoningen aan de Mgr. Bekkerstraat 2 nieuwe woningen
worden gerealiseerd. Tevens is de woningen aan de Mgr. Bekkerstraat een brandmeldinstallatie aangebracht.
De hiermee samenhangende kosten zijn opgenomen onder de huurdersinvesteringen.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Nog te ontvangen zorgvergoedingen

Zorgvergoedingen Gemeente Leiden 75.160 77.523
Zorgvergoedingen Gemeente Katwijk 11.845 10.662
Holland Rijnland 35.197 -
Overige 4.278 740

126.480 88.925

Overige vorderingen

Nog te ontvangen doorbelaste kosten cliënten 1.367 1.639

Overlopende activa

Nog te factureren bedragen 12.532 6.000
Vooruitbetaalde bedragen 6.223 3.832

18.755 9.832

3. Liquide middelen

Rekening-couranten Rabobank 22.025 8.235
Spaarrekening Rabobank 230.000 255.000
Kas 1.104 1.230

253.129 264.465

De liquide middelen staan per 31 december 2020 volledig ter vrije beschikking. 
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PASSIVA

4. Stichtingsreserves

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve continuïteit 300.000 300.000
Bestemmingsreserve personeel 43.000 50.000
Bestemmingsreserve onderhoud 44.000 25.000
Bestemmingsreserve organisatorische aanpassingen 20.000 -

407.000 375.000

2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve continuïteit

Stand per 1 januari 300.000 200.000
Dotatie - 100.000

Stand per 31 december 300.000 300.000

Deze reserve is noodzakelijk om fluctuaties in de inkomstenstroom op te kunnen vangen. De hoogte van deze
reserve is momenteel bepaald op 2 à 3 keer de maandelijkse uitgaven van Stichting De Steenrots.

Bestemmingsreserve personeel

Stand per 1 januari 50.000 25.000
Dotatie 20.000 25.000

70.000 50.000
Onttrekking -27.000 -

Stand per 31 december 43.000 50.000

Personeelskosten zijn de belangrijkste kostenpost voor Stichting De Steenrots. Deze reserve is bestemd voor:
- Deskundigheidsbevordering van het personeel;
- Rekrutering door uitbreiding en vervanging;
- Vergoeding voor externe relevante opleidingen voor het personeel;
- Langdurige ziektegevallen.

In 2020 is € 27.000 aan deze reserve onttrokken i.v.m. de gemaakte kosten voor deskundigheidsbevordering
van het personeel.  In verband met het opleidingsbudget voor 2021 ter grootte van € 40.000 heeft een dotatie
van € 20.000 aan deze reserve plaatsgevonden.
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2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve onderhoud

Stand per 1 januari 25.000 10.000
Dotatie 25.000 15.000
Onttrekking -6.000 -

Stand per 31 december 44.000 25.000

In 2018 is op een aangeschaft perceel aan de Commandeurslaan een eigen pand gebouwd. Gezien de gebruikte
materialen is de levensduur bepaald op 10 jaar. Om in het toekomstig onderhoud te kunnen voorzien is door
het bestuur een bestemmingsreserve gevormd voor alle locaties.

In verband met het herstel van schade aan een appartement in 2020 is een bedrag van € 6.000 aan deze reserve
onttrokken.  Tevens  is  een  bedrag  van  € 25.000  gedoteerd  in  verband  met  verwachte  kosten  voor  een
slotenplan (€ 30.000) en schilderwerk (€ 10.000) in 2021.

Bestemmingsreserve organisatorische aanpassingen

Stand per 1 januari - -
Dotatie 20.000 -

Stand per 31 december 20.000 -

Het  bestuur  laat  de  governance  structuur  van  de  stichting  onderzoeken  om  deze  waar  mogelijk  te
vereenvoudigen  en  het  aantal  bestuursleden  te  kunnen  reduceren.  In  2020  heeft  een  dotatie  van  € 20.000
plaatsgevonden voor de verwachte juridische- en adviseurskosten.

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Stand per 1 januari 18.860 9.268
Resultaatbestemming boekjaar 72.516 149.592

91.376 158.860
Mutatie bestemmingsreserves -32.000 -140.000

Stand per 31 december 59.376 18.860

Bestemming van het resultaat 2020

Vooruitlopend op de  vaststelling van de  jaarrekening door  de Raad van Bestuur en de goedkeuring door de
Raad van Toezicht, is het positieve resultaat over 2020 ten bedrage van € 72.516 ten gunste gebracht van de
algemene reserve.
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5. Langlopende schulden

Onderhandse
lening I

€

Onderhandse
lening II

€

Totaal

€

Stand per 1 januari 2020 110.000 110.000 220.000
Aflossing -20.000 -20.000 -40.000

Stand per 31 december 2020 90.000 90.000 180.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar -15.000 -15.000 -30.000

Langlopend deel per 31 december 2020 75.000 75.000 150.000

Deze leningen zijn aangegaan voor de aankoop en verbouwing van het pand gelegen aan de Mgr. Bekkerstraat
te  Katwijk.  De  rente  over  deze  leningen  bedraagt  3%.  Aflossing geschiedt  middels  jaarlijkse termijnen  van
€ 15.000.
Jegens de verstrekkers van de leningen zijn geen zekerheden gesteld. De leningverstrekkers wensen niet met
name te worden genoemd; zij zijn bekend bij het bestuur van Stichting De Steenrots.
Van deze schulden heeft een bedrag van € 30.000 een looptijd die langer is dan vijf jaar.

6. Kortlopende schulden

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Aflossingsverplichtingen onderhandse leningen

Onderhandse leningen 30.000 30.000

Crediteuren

Saldo per 31 december 9.804 5.009

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 53.133 45.670
Pensioenen 2.580 2.804

55.713 48.474
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31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Vakantiegeld 29.157 29.154
Reservering verlofuren 54.160 63.870
Reservering accountantskosten 9.075 12.282
Diversen 4.127 905

96.519 106.211

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Voor de woningen gelegen aan de Monseigneur Bekkerstraat 47, 49, 51 en 53 te Katwijk is een huurcontract
afgesloten.  Het  huurcontract  is  per  1  oktober  2019  voor  5  jaar  verlengd  en  eindigt  derhalve  30  september
2024.  Na  het  verstrijken  van  de  looptijd  kan  de  overeenkomst  voor  onbepaalde  tijd  worden voortgezet.  De
huurverplichting voor 2021 bedraagt naar verwachting € 67.000.

Voor de apartementen gelegen aan Rijweide nr. 14, 14a, 15a t/m d, 16, 16a en 17 (totaal 9) met bijbehorende
onroerende aanhorigheden te Valkenburg is een huurcontract afgesloten. Het huurcontract heeft een looptijd
van  5  jaar  en  eindigt  per  15  maart  2023.  Na  het  verstrijken  van  de  looptijd  kan  de  overeenkomst  voor
onbepaalde  tijd  worden voortgezet.  In  februari  2021 is  dit  huurcontract  uitgebreid  met  3  woningen  (nr:  18,
18a  en  18b).  De  huurverplichting  voor 2021  bedraagt  (inclusief  de  nieuwe  woningen)  naar  verwachting
€ 85.000.
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8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

7. Baten

De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 1,6% gestegen.

2020

€

2019

€

8. Baten

Zorgvergoedingen Gemeente Leiden 899.589 898.122
Zorgvergoedingen Gemeente Katwijk 145.439 132.250
Zorgvergoedingen SVB 81.136 83.584
Bijdragen kerken 1.050 2.235
Ontvangen giften en overige baten 1.949 27.733
Zorgvergoedingen Holland Rijnland 52.040 26.748
Overige ontvangen zorgvergoedingen 10.253 1.894

1.191.456 1.172.566

9. Personeelskosten

Lonen en salarissen 714.144 655.274
Sociale lasten 126.537 106.739
Pensioenlasten 58.129 51.331
Overige personeelskosten 67.237 48.073

966.047 861.417

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 646.033 566.176
Vakantiegeld 46.828 41.708
Eindejaarsuitkering 49.757 43.655
Mutatie reservering verlofuren -9.710 11.707

732.908 663.246
Ontvangen ziekengelduitkeringen -18.764 -7.972

714.144 655.274
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2020

€

2019

€

Overige personeelskosten

Inhuur derden 18.978 9.736
Reiskostenvergoedingen 9.328 8.690
Onkostenvergoedingen 865 735
Opleidingskosten 29.513 19.864
Wervingskosten personeel 3.721 530
Ontvangst zorgbonussen -22.873 -
Uitgekeerde zorgbonussen 15.000 -
Eindheffing loonheffingen 7.873 -
Overige personeelskosten 4.832 8.518

67.237 48.073

In  het  ontvangen  bedrag  van  de  zorgbonussen  omvat  de  uitgekeerde  zorgbonussen  en  de  hiermee
samenhangende eindheffing loonheffingen.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren 17 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 15).

10. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 20.310 19.815
Inventaris 10.984 9.804
Vervoermiddelen 2.160 2.160
Huurdersinvesteringen 10.887 3.202

44.341 34.981

11. Overige stichtingskosten

Huisvestingskosten 8.204 12.309
Directe kosten bewoners 23.571 21.196
Kantoor- en administratiekosten 49.227 62.185
Vervoerskosten 4.136 4.201
Verkoopkosten 11.533 11.002
Algemene kosten 5.691 7.405

102.362 118.298
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2020

€

2019

€

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaken 130.983 131.158
Gas, water en elektra 16.697 18.720
Reparaties en onderhoud 17.684 16.286
Belastingen en heffingen 2.659 426
Schoonmaakkosten 3.922 2.998
Afvalverwijdering door derden 3.394 3.064
Kosten meubulair en inrichting 889 4.355

176.228 177.007
Doorbelaste huur/servicekosten -168.024 -164.698

8.204 12.309

Directe kosten bewoners

Boodschappen 102 -205
Voedingsgeld bewoners 11.548 5.264
Kosten dagbesteding 5.772 12.647
Overige kosten huisvesting cliënten 6.149 3.490

23.571 21.196

Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften 5.459 6.275
Automatiseringskosten 16.592 20.662
Telefoonkosten 9.192 11.664
Contributies en abonnementen 2.031 1.183
Accountants- en advieskosten 15.125 21.901
Administratiekosten 828 474
Overige kantoorkosten - 26

49.227 62.185

Vervoerskosten

Brandstoffen 847 1.102
Reparaties en onderhoud 316 386
Verzekeringen 1.889 1.711
Motorrijtuigenbelasting 1.008 1.000
Overige vervoerskosten 76 2

4.136 4.201
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2020

€

2019

€

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 11.533 7.731
Representatiekosten - 3.192
Relatiegeschenken - 79

11.533 11.002

Algemene kosten

Verzekeringen 4.205 4.398
Bankkosten 439 454
Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht - 1.420
Overige algemene kosten 1.047 1.133

5.691 7.405

12. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10 10
Rentelasten en soortgelijke kosten -6.200 -8.288

-6.190 -8.278

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening 10 10

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente onderhandse leningen -6.200 -8.288
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9 WNT-VERANTWOORDING 2020

WNT-verantwoording 2020 Stichting De Steenrots

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 A.S. van der Leer 

Functiegegevens Locatiemanager

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 65.913

Beloningen betaalbaar op termijn € 6.957

Subtotaal € 72.870

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 135.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging € 72.870

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 A.S. van der Leer

Functiegegevens Locatiemanager

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 62.960

Beloningen betaalbaar op termijn € 6.671

Subtotaal € 69.631

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 130.000

Totale bezoldiging € 69.631

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Niet van toepassing.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting De Steenrots. Het voor Stichting De 
Steenrots toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 135.000. Dit bezoldigingsmaximum is 
gebaseerd op het WNT-maximum voor de zorg klasse II. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van 
het dienstverband.
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OVERIGE GEGEVENS

11 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting De Steenrots.

A. Verklaring over de in het jaarbericht opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting De Steenrots te Katwijk gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling  van het vermogen van Stichting De Steenrots  op 31 december 2020 en van het resultaat  over
2020  in  overeenstemming  met  de  in  Nederland  geldende  RJ-Richtlijn  C1  Kleine  Organisaties  zonder
winststreven.

Deze jaarrekening bestaat uit:
- de balans per 31 december 2020;
- de staat van baten en lasten over 2020; en
-  de  toelichting  met  een overzicht  van  de  gehanteerde grondslagen  voor  financiële  verslaggeving en  andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij  hebben  onze  controle  uitgevoerd  volgens  het  Nederlands  recht,  waaronder  ook  de  Nederlandse
controlestandaarden  en  het  Controleprotocol  Wet  normering  topinkomens  (WNT)  2020  vallen.  Onze
verantwoordelijkheden  op  grond  hiervan  zijn  beschreven  in  de  sectie  'Onze  verantwoordelijkheden  voor  de
controle van de jaarrekening'.

Wij  zijn  onafhankelijk  van  Stichting  De  Steenrots  zoals  vereist  in  de  Verordening  inzake  de
onafhankelijkheid  van  accountants  bij  assurance-opdrachten  (ViO)  en  andere  voor  de  opdracht  relevante
onafhankelijkheidsregels  in  Nederland.  Verder  hebben  wij  voldaan  aan  de  Verordening  gedrags-  en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd.
In overeenstemming  met  het  Controleprotocol  WNT 2020 hebben  wij  de  anticumulatiebepaling,  bedoeld  in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet  hebben  gecontroleerd  of  er  wel  of  niet  sprake  is  van  een  normoverschrijding  door  een  leidinggevende
topfunctionaris  vanwege  eventuele  dienstbetrekkingen  als  leidinggevende  topfunctionaris  bij  andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

- 41 -
Stichting De Steenrots

Katwijk

Behoort bij accountantsrapport d.d. 26 maart 2021



B. Verklaring over de in het jaarbericht opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarbericht andere informatie, die bestaat
uit:
- Bestuursverslag;
- Verslag Raad van Toezicht
- Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder
winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1
Kleine Organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het  opstellen  van  de  andere  informatie,  waaronder  het  bestuursverslag  en  de  overige  gegevens  in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het  bestuur  is  verantwoordelijk  voor  het  opmaken  en  getrouw  weergeven  van  de  jaarrekening  in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. In
dit  kader  is  het  bestuur  tevens  verantwoordelijk  voor  een  zodanige  interne  beheersing  die  het  bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij  het  opmaken  van  de  jaarrekening  moet  het  bestuur  afwegen  of  de  organisatie  in  staat  is  om  haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om  de  organisatie  te  liquideren  of  de  activiteiten  te  beëindigen  of  als  beëindiging  het  enige  realistische
alternatief is.

Het  bestuur  moet  gebeurtenissen  en  omstandigheden  waardoor  gerede  twijfel  zou  kunnen  bestaan  of  de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de organisatie.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze  verantwoordelijkheid  is  het  zodanig  plannen  en  uitvoeren  van  een  controleopdracht  dat  wij  daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen  kunnen  ontstaan  als  gevolg  van  fraude  of  fouten  en  zijn  materieel  indien  redelijkerwijs  kan
worden  verwacht  dat  deze,  afzonderlijk  of  gezamenlijk,  van  invloed  kunnen  zijn  op  de  economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming  toegepast  in  overeenstemming  met  de  Nederlandse  controlestandaarden,  het
Controleprotocol  WNT 2018,  ethische  voorschriften  en  de  onafhankelijkheidseisen.  Onze  controle  bestond
onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het  risico  dat  een  afwijking  van  materieel  belang  niet  ontdekt  wordt  groter  dan  bij  fouten.  Bij  fraude  kan
sprake  zijn  van  samenspanning,  valsheid  in  geschrifte,  het  opzettelijk nalaten  transacties  vast  te leggen,  het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

-  het  verkrijgen  van  inzicht  in  de  interne  beheersing  die  relevant  is  voor  de  controle  met  als  doel
controlewerkzaamheden te  selecteren  die  passend zijn  in  de  omstandigheden.  Deze  werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

-  het  evalueren  van  de  geschiktheid  van  de  gebruikte  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving  en  het
evalueren  van  de  redelijkheid  van  schattingen  door  het  bestuur  en  de  toelichtingen  die  daarover  in  de
jaarrekening staan.

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. tevens het
op  basis  van  de  verkregen  controle-informatie  vaststellen  of  er  gebeurtenissen  en  omstandigheden  zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als  wij  concluderen  dat er  een onzekerheid van materieel  belang bestaat, zijn  wij  verplicht  om aandacht  in
onze  controleverklaring  te  vestigen  op  de  relevante  gerelateerde  toelichtingen  in  de  jaarrekening.  Als  de
toelichtingen  inadequaat  zijn,  moeten  wij  onze verklaring  aanpassen.  Onze  conclusies  zijn  gebaseerd  op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

-  het  evalueren  van  de  presentatie,  structuur  en  inhoud  van  de  jaarrekening  en  de  daarin  opgenomen
toelichtingen; en

-  het  evalueren  of  de  jaarrekening  een  getrouw  beeld  geeft  van  de  onderliggende  transacties  en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de  controle  en  over  de  significante  bevindingen  die  uit  onze  controle  naar  voren  zijn  gekomen,  waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben  nageleefd.  Wij communiceren  ook met de Raad van Toezicht over  alle  relaties  en andere zaken  die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen
om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Rijnsburg, 26 maart 2021

Van Wezel Audit B.V.

w.g.

M.G. van Rijn MSc RA
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