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I Algemene gege\ens

Stichting VoorVrouwen DoorVrouwen gercstigd te Haarlem, Emauslaan 6, 2011 EL Haarlem.

ln 1938 werd door melrouw E.J. wn Wareren-Resink de "Flatstichting \oor Vrouwen door Vrouwen" te
Haarlem opgericht.

De stichting kocht in 1938 het pand Kenaupark 6 ten behoew mn alleenstaande wouu/en om hen aan
zelfstandige woonruimte te helpen. Het pand Kenaupark 8 werd in 1958 wrwonen. De panden zijn wrkocht op
11september2018

Op 19 december 2019 zijn de statuten ran de stichting gewijzigd. De stichting heeft ten doel oplossingen te
bieden die bijdragen aan opheffng wn de achterstelling \an wouwen en roorts al hetgeen in de ruimste zin md
66n en anderrerband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bewrderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel
ondermeertebereikendoorsociaal-maatschappelukefiictiedieongelijkheid\anwormentotgevolg heeft, te
signaleren en door kansen en mogelijkheden te creeren die gericht zijn op het wrminderen ran deze
ongelijkheid. De stichting heeft niet ten doel het maken lan winst.

Samenstelling bestuur per heden

mw. mr. M.A. Wehmeijer-Dorgelo (roozitter)

mw. M. J. E. Schuurkamp - lou-Tam-Si n (secretaris)

hr. J.A. Hulscher (lid) \_.f

mw. l.K. deVries (penni
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RSM Netherlands A€countants N.V

Diakenhuisweg 11

Postbus 5037
:000 CA Haarlem

T 023 530 04 00

www.rsmnl.comSamen#llingwe rklaring va n de accountant
Aan: het bestuurran Stichting VoorVrouwen DoorVrouwen

De jaarrekening lan Stichting VoorVrouwen DoorVrouwen te Haarlem is doorons samengesteld op basis wn
de ran u gekregen infcrmatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per31 december2019 en de staat ran
batenenlastenowr20l9metdedaarbijhorendetoelichting. lndezetoelichtingisonderandereeenowzicht
ran de gekozen gehanteerde grondslagen roor financidle wrslagger,ing opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgeloerd wlgens Nederlands recht, waaronder de roor accountanb
geldende Standaard 4410, 'Samenstdlingsopdrachten'. Op grond ran deze standaard wordt ran ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren ran de jaanekening in orereenstemming met de
gekozen gehanteerde grondslagen roor financiOle wrslaggeVng Wij hebben daarbij onze deskundigheid op hd
gebied ran administrati&e rcrwerking en f nanciOle wrslaggeVng toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er r,erantwoordelijk roor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relerante informatie aanlerert. Wij hebben onze werkzaamheden, in orereenstemming met de daanoor
geldende regelgeVng, dan ook uitgeroerd ranuit de reronderstelling dat u aan deze wrantwoordelijkheid heeft
roldaan. Alsslotstuk\anonzewerkzaamhedenzijnwijdoorhetlezenrandejaanekeningglobaal nagegaan
dat het beeld ran de jaarrekening olereenkwam met onze kennis \an Stichting Voor Vrouwen Door
Vrouwen- Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgaoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geren of een conclusie te trekken met befekking tot de getrouwheid ran de jaanekening.

Bij het uitroeren lan deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de \oor ons geldende relewnte ethische
r,oorcchriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
ran deze jaanekening mogen dan ook enan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, wkbekwaam en
zorgwldig, integer en objectief hebben uitgeroerd en dat wij rertrouwelijk omgaan met de door u rerstrekte
gege\ens.

Wij restigen de aandacht op de toelichting waarin de basis roor financidle rerslaggeving uiteen is gezet. De
jaanekening is opgesteld wor het bestuur met als doel het bestuur lan Stichting Voor Vrouwen Door
Vrouwen in staat te stellen te roldoen aan het opstellen \an een jaarlijkse financi€le eindlerantwoording.
Hierdoor is de \an u gekregen informatie mogelijk niet geschikt \oor andere doeleinden. Onze
samenstellingsrcrklaring is derhalrc uitsluitend bestemd roor het bestuur wn Stichting Voor Vrouwen Door
Vrouwen en dient niet te worden wrspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Voor een nadere toelichting
op aard en reikwijdte \an een samenstellingsopdracht en de VGBA lerwijzen wij u naarwww.nba.nl/uitleg-
samenstel li rgswrk lari ng.

Haarlem, 22 aktober 2020

RSM Netherlands Acmunhnts N.V.
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Balansper 31 decamber An19

Activa

Vlottende actva

Voderingen

Liquidemiddelen

Passiva

Eigen vemogen

Resenes

3{ decemberfl}19 3{ december2018

€

69.873

1.8&[.550

€€€

190

1.919.194

1.914.333

1.919.384

1.919.384

1.914.333

5.051

1.924.155

1.93r'.423

1.9U.423

1,924.155

10.268

'. a

Kottlopendeechulden

1.9't9.384 1.9yt.423



Staatvan baten en lasten over 2019

Huren en servicekosten

Orcrige baten

Som der baten

Bestuurskosten

Algemene kosten en

marketing

Donaties

Kosten omtrent panden

Boekwrlies panden

Som der lasten

Resultaat boekjaar

2019 2418

161

433

8.550

1.000

€

161

9.983

-9.822

€

1M.385

5"471

6

13.863

68.210

313.614

€

169.456

395.693

a26.237

€



Waa rderingsg ronddagen :

Voorzorer niet anders rermeld worden actiw en passira opgenomen tegen nominale waarden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met
inachtneming ran de hienoor wrmelde waarderingsgrondslagen.

Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden roor het einde ran het wslagjaar worden in aanmerking
genomen wanneerzij roozien en schatbaarzijn.

Toelichting:

Na de lerkoop in 2018 wn de panden Kenaupark 6 en 8 aan stadsherstelAmsterdam heeft de stichting een
kapitaal

\erwonen. Hierdoor is de stichting een rermogensfonds geworden waarbij in 2019 een nieuwe doelstelling is

geformuleerd,

te weten "het bieden wn oplossingen die bijdragen aan de ophefing wn de achterstelling \an wouwen".

ln 2019 is besloten dat het kapitaal reilig en duuzaam dient te worden ondergebracht.

De post 'algemene kosten en marketing' in de staatran baten en lasten bewt onderandere adUes-, notaris en
accountantskosten. De stichting heeft in 20191donatie gedaan welke separaat in de staat wn baten en lasten
is rerantwoord.

Z2
Haarlem, .. oktober2020

Het bestuur


