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1. BESTUURSVERSLAG
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1.1 Algemeen 

 

1.1.1 Voorwoord: Over de Spil 

 

Op retraite gaan is een oude traditie die in Europa met name zijn oorsprong heeft in de Rooms katho-

lieke kerk. Tegenwoordig vinden velen de weg naar het klooster. Om redenen die overigens heel ver-

schillend zijn. De een wil gewoon rust en stilte terwijl een ander gericht met (levens)vragen wil bezig 

zijn of God zoekt. De Spil positioneert zich tussen herberg en klooster. Tussen het bieden van een goeie 

plek om op adem te komen en een plek om God te ontmoeten. We vinden het serieus nemen van onze 

geloof- en levensvragen belangrijk en bieden ruimte om, indien gewenst, erover met elkaar in gesprek 

te zijn. 

 

De drempel van en naar De Spil is laag. We zijn gewone mensen die ons geloof als waardevol beschouwen 

en elkaar stimuleren om God te zoeken en Hem in onze zoektocht door het leven steeds te betrekken. 

 

De Spil is gevestigd in het Koetshuis 

van de Emmauspriorij op het Land-

goed Doornburgh in Maarssen. We 

kunnen er 15 gasten verwelkomen. 

Er zijn zeven tweepersoonskamers 

en een eenpersoonskamer. Daar-

naast is er het prachtige park, en 

een kapelletje waar we dagelijks 

het morgen-, middag- en avondge-

bed bidden. Samen met de maaltij-

den geven deze vieringen het ritme 

van de dag aan. De Spil heeft een 

Christelijke identiteit en iedere 

zoekende naar God is welkom. In de 

Spil komen jonge en oudere men-

sen. Ook is De spil een goede plek voor mensen die echt de tijd willen nemen om met iets dat lastig is 

in hun leven bezig te zijn en daar de ander, de Ander, bij willen betrekken. 

 

We vinden het een eer om onze gasten te mogen verwelkomen. Ook begrijpen we heel goed dat alle 

begin moeilijk is. Daarom zijn we ook beschikbaar om de tijd die men hier is zo goed mogelijk inhoud 

te geven. Ook tijdens de midweekretraites zijn er medewerkers aanwezig die helpen om het verblijf zo 

goed en plezierig mogelijk te maken. Medewerkers van De Spil kennen een opgewekte, stimulerende 

Christelijke spiritualiteit. Daarvan uit treden we onze gasten tegemoet, als naasten, met een luisterend 

oor, meebiddend.  

  

Koetshuis van de Emmauspriorij 
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De Spil biedt diverse retraitemogelijkheden: themaretraites, stilteretraites, individuele retraites, pel-

grimstochten, wandelretraites, cursussen en trainingen, en meer. Zie het hoofdstuk over het activitei-

tenprogramma, of de website van De Spil (www.retraitecentrum.nl) voor het actuele programma. 

In dit jaarverslag krijgt u inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van onze stichting in 

2017 en blikken we vooruit naar 2018. 

De kapel van De Spil (foto: ND) 

http://www.retraitecentrum.nl/
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1.1.2 Samenvatting 2017 en doorkijk 2018 

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 is geschreven onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur met het doel 

om aan derden, waaronder giftgevers, inzicht te geven in de activiteiten, organisatie en financiën van 

Stichting De Spil.  

Het jaar 2017 was het vierde jaar waarin De Spil zijn activiteiten ontplooide vanuit het Koetshuis van 

de Emmauspriorij in Maarssen. In 2017 is het aantal gasten licht afgenomen. In overzicht: 

2015 2016 2017 

- Aantal midweekgasten: 183 169 173 

- Aantal gasten in themaretraites of andere programma’s: 440 531 384 

Alle gasten van de Spil worden na afloop van hun verblijf uitgenodigd een evaluatie in te vullen. Uit de 

241 ontvangen evaluaties kunnen we de volgende conclusies trekken: 

- 71% van de gasten noemt het zoeken van God als motivatie, het zoeken van stilte (53%) en tot rust

komen (62%), bezinning op levensvragen (34%), het bestuderen van een thema (23%) of het ont-

moeten van anderen (14%);

- de tevredenheid van de gasten met alle aspecten van de retraite of andere activiteit, de begelei-

ding, de accommodatie, is onverminderd hoog met 96%;

- 97% van de gasten voelt zich aangesproken door de getijdengebeden in de kapel;

- 52% van de gasten van De Spil is via een aanbeveling van een bekende bij De Spil gekomen. 21%

vond ons direct via een zoekmachine of via de website van De Spil (13%). Facebook en de program-

mafolder waren minder belangrijke wegen;

- bijna 59% van de gasten was voor het eerst in De Spil, bijna 77% van de gasten is vrouw;

- de gemiddelde leeftijd van de gasten is de afgelopen jaren flink gedaald en vorig jaar gestabili-

seerd met ruim de helft jonger dan 45 jaar. Ongeveer 23% van de gasten is jonger dan 35;

- van de gasten is 77% kerkelijk actief, 10% wel kerkelijk maar niet actief, 13% niet kerkelijk maar

wel gelovig. Het aantal gasten dat geen kerkelijke achtergrond heeft is daarmee opnieuw licht

gegroeid.

De Spil heeft een stichtingsbestuur dat eindverantwoordelijk is voor alles binnen de Spil, en een coör-

dinatieteam dat de dagelijkse leiding heeft. Beleid en uitvoering zijn daarmee gescheiden. Het bestuur 

bestond in 2017 uit drie personen waarvan één in september is teruggetreden uit het bestuur. De ont-

stane vacature is ingevuld per 1 januari 2018. Het coördinatieteam bestond aan het begin van het jaar 

uit drie personen en sinds de zomer van 2017 uit twee personen.  

Het werk van De Spil wordt mede gedragen door een toegewijde groep vrijwilligers die het retraitecen-

trum in al zijn functies gestalte geeft. Het coördinatieteam, waarvan twee leden een beperkte bezol-

diging ontvangen voor hun werk, werd in 2017 ondersteund door een groep van ongeveer 10 gastvrou-

wen, ongeveer 25 retraitebegeleiders, en enkele mensen die belangrijke taken uitvoeren op het gebied 

van de administratie van retraites en van de financiën. 

Het programma van individuele mid-weekretraites en van de weekendretraites heeft in 2017 geen grote 

veranderingen ondergaan ten opzichte van vorige jaren. Omdat het aantal retraitebegeleiders enigszins 

was afgenomen was het programma aan het eind van 2017 niet geheel gevuld.  
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Er waren in 2017 gemiddeld 16 LEV-groepen actief in het land. De vieringen voor thuis (per mail te 

ontvangen) werden naar bijna 900 mensen toegezonden. De halfjaarlijkse programmafolder werd ver-

zonden naar 1305 geïnteresseerden, de elektronische nieuwsbrief naar 1385 recente gasten. De Face-

bookpagina van De Spil heeft meer dan 1600 volgers.  

 

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief financieel resultaat van € 8.920. 

 

Doorkijk 2018 en verder 

Wij hopen in 2018 het groeiende werk van De Spil te mogen voortzetten en tot zegen te zijn van velen 

die God zoeken. Met eigenaar Meyer Bergman Erfgoed zijn wij overeengekomen dat de Spil in 2018 en 

ook in 2019 in het Koetshuis kan blijven. Daarna is de toekomst, qua huisvesting, onzeker. Het bestuur 

van de Spil, ondersteund door coördinatoren en enkele betrokken medewerkers, spant zich in om al-

ternatieve huisvesting te vinden. 

 

In januari 2018 is Victor van Heusden aangetreden als interim bestuurder. Penningmeester Derk Pullen 

had al eerder aangegeven vanwege gezondheidsredenen te willen stoppen met het bestuurswerk na 

afronding van het jaarverslag 2017. Voorzitter Ben Lamoree had aangegeven na het aflopen van zijn 

tweede termijn van drie jaar aan het einde van 2017 de voorzittershamer graag te willen overdragen. 

De vernieuwing van het bestuur had enige tijd nodig en is uiteindelijk per juni 2018 gerealiseerd. 

 

Per juni 2018 zijn Marianne Molenaar, Bart van Empel en Gerard Kerkhof aangetreden als bestuursleden. 

Per september 2018 is een nieuwe penningmeester in persoon van Berno Bossenbroek aangetreden. Op 

dat moment is Bart van Empel weer teruggetreden als bestuurslid. 

 

Er is een redelijk eigen vermogen dat de basis vormt voor de continuïteit van het werk. Wel is de 

financiële positie nog altijd substantieel gebaseerd op giften. Het werk aan de stabilisatie en zo moge-

lijk groei van donaties (incidenteel & structureel) vraagt blijvende aandacht. 

 

Het is met grote dankbaarheid dat wij terugkijken op een jaar waarin het werk van De Spil opnieuw is 

gezegend. Wij weten ons, evenals in alle voorgaande jaren, afhankelijk van de grote betrokkenheid van 

alle vrijwillige medewerkers, van de bezoekers van de Spil, van de donateurs en giftgevers, en uitein-

delijk van God die zowel het willen als het werken in ons tot stand brengt. 

 

Namens het Stichtingsbestuur, 

Gerard Kerkhof, voorzitter  

maart 2019 
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1.2 Activiteiten 

De Spil heeft een uitgebreid activiteitenprogramma dat wordt gecoördineerd door het coördinatieteam 

en wordt uitgevoerd door de retraitebegeleiders van de Spil. Wat het activiteitenprogramma ook is – 

retraite, externe cursus, medewerkersbijeenkomst - elke dag wordt in de kleine kapel het ochtend-, 

middag- en avondgebed gevierd. Deze getijdenvieringen in de kapel zijn – naast de gastvrijheid – het 

hart van het werk van De Spil. 

1.2.1  Overzicht retraites 2017 

Individuele midweekretraites 

Wekelijks zijn er gasten die een individuele retraite boeken. Twee, drie, vier dagen van rust. Tijd voor 

bezinning en je leven proberen te verbinden met je geloof. De dagelijkse gebeden in de kapel onder-

steunen deze zoektocht. Er is tijd om te fietsen, wandelen, voor een goed boek of een gesprek.  

In 2017 waren er in totaal 173 gasten in de midweekretraites. 

Themaretraites 

Vrijwel alle weekendretraites beginnen op vrijdagavond om 20.00 en eindigen op zondag om 14.00. De 

open retraiteweekenden kennen geen themaprogramma en zijn bedoeld om mensen te laten kennisma-

ken met de rust in De Spil en vooral met de vieringen in de kapel. 

- Nieuw jaar met God

- Open uw hart (Nouwen) (2 x)

- U2 retraite

- Open retraiteweekend (7 x)

- Lectio Divina

- De vrijgevige God (Tim Keller)

- Mediteren met Nouwen (2 x)

- Paasretraite

- Mannen weekeinde Zoetermeer

- De Geest in mij (Pinksterretraite)

- Terug naar waar God begon

- Keltisch Christelijke Spiritualiteit

- Eindelijk thuis (Nouwen)

- Aandachtig leven met Benedictus

- Op zoek naar je Grondtoon

- Open retraite (5 x)

- Adventretraite

In 2017 waren er in totaal 384 gasten in de themaretraites. 
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Stilteretraites 

Het stilteprogramma verheugt zich in grote belangstelling. In 2017 zijn de volgende stilteretraites aan-

geboden: 

 

- Stilteweekend (8 x)  

- Stilte-vijfdaagse (2 x) 

- Stilte-driedaagse (11) 

 

In 2017 waren er in totaal 114 gasten in de stilteretraites. 

 

Groepsretraites 

In overleg is het mogelijk om met een groep een besloten retraite in De Spil te houden. Kerkenraden, 

vriendengroepen en organisaties maken hier van gebruik.  

 

In 2017 waren er 15 besloten retraites in totaal 151 gasten in besloten groepsretraites. 

 

Cursussen/trainingen en speciale programma’s 

In 2017 zijn de volgende activiteiten gehouden. 

 

- Spil Filmavond (4 x) 

- Vakantie midweekretraite vijf dagen 

 

In 2017 waren er 7 gasten in de vakantiemidweekretraite en 17 in de Spilfilmavonden. 

 

Pelgrimstochten en wandelretraites 

Naast retraites die in ons centrum worden gehouden zijn er ook pelgrimstochten en wandelretraites op 

andere locaties. In 2017: 

 

- Pelgrimstocht Willibrord 2017 van Zwolle naar Utrecht, vijf dagen 

- Pelgrimstocht Navolging 2017 van Deventer naar Zwolle, vier dagen 

- Ierland wandelretraite St. Patrick, een week 

 

In 2017 hebben 29 gasten deelgenomen aan de pelgrimstochten en wandelretraites. 

 

Overige activiteiten 

In 2017 zijn drie medewerkersbijeenkomsten gehouden, twee bijeenkomst voor nieuwe medewerkers 

en drie vergaderingen van het LEV-team.  

 

Er werden 52 ‘vieringen-voor-thuis’ samengesteld voor publicatie op de website en verzending per  

e-mail aan ongeveer 900 mensen.  

  



Stichting De Spil 

MAARSSEN 

21-03-2019 - 10

1.2.2 Spil gemeenschap en interne organisatie 

Vrijwilligers 

De Spil kan alleen maar functioneren vanwege de grote inzet van haar vrijwilligers. De vrijwilligersgroep 

bestaat uit retraitebegeleiders, liturgen voor de vieringen op de website, gastheren/vrouwen, pelgrims-

teams, administratief medewerkers, medewerkers/begeleiders van LEV-groepen en enkele anderen. 

In 2017 waren er gemiddeld ca. 80 vrijwilligers actief voor de Spil, waarvan ongeveer 50 in en voor het 

retraitecentrum in Maarssen, de website, de vieringen, de administratie, enzovoort, en 30 voor de LEV-

groepen in het land. De vrijwilligersgroep kent een tamelijk grote spreiding over bijna heel Nederland. 

In Maarssen waren ca. 10 gastvrouwen actief in het verzorgen van de gastvrijheid. Het retraitepro-

gramma werd inhoudelijk georganiseerd en begeleid door 25 retraitebegeleiders. Daarnaast waren nog 

eens 7 mensen actief in de pelgrimsteams. Drie vrijwilligers ondersteunen het administratieve werk. 

Twee mensen ondersteunen het LEV-team en drie werken mee aan de ‘vieringen-voor-thuis’. 

Vrijwilligers worden over het algemeen aangetrokken vanuit de deelnemers aan de activiteiten van de 

Spil. Mensen komen bij De Spil als gast, en krijgen dan soms het verlangen om terug te geven aan de 

gasten van De Spil wat zij zelf hebben ontvangen tijdens hun bezoek. Het is dan mogelijk om aan te 

geven dat men medewerker wil worden. In gesprek met een coördinator wordt bekeken welke talenten 

het beste kunnen worden ingezet. Daarna volgt een introductieperiode waarbij de nieuwe medewerker 

met een meer ervaren begeleider de werkzaamheden oppakt, en tevens gaat meedraaien in de mede-

werkersbijeenkomsten die elk kwartaal worden gehouden. Zo worden nieuwe medewerkers snel onder-

deel van de Spil-gemeenschap.  

Het verloop onder de vrijwilligers is betrekkelijk klein. De meeste vrijwilligers zijn voor langere tijd 

actief. De vrijwilligers van de Spil besteden gemiddeld veel tijd aan hun betrokkenheid. Van retraite-

begeleiders wordt verwacht dat zij minimaal twee retraites per jaar begeleiden en bij de vier mede-

werkersbijeenkomsten aanwezig zijn. Daarnaast zijn er medewerkers die veel meer retraites begelei-

den, bestuurstaken verrichten, coördinatie- en andere uitvoerende taken op zich nemen, en op die 

manier veel meer tijd besteden. De Spil is allen zeer erkentelijk. 

Bezoldigingsbeleid 

De bijdrage van vrijwilligers aan het werk van De Spil is cruciaal. De organisatie hiervan is in handen 

van het coördinatieteam. Het beleid is om geen mensen in dienst te nemen. De Spil is als organisatie 

niet in staat om goed werkgeverschap vorm te geven en ziet daar dan ook vanaf. Dit beleid is in 2012 

ingezet en ook in 2017 gehandhaafd. 

Medewerkers van De Spil verrichten hun taken vrijwillig, en waar nodig tegen een vrijwilligersvergoe-

ding of bezoldigd. Teneinde de continuïteit van belangrijke taken te waarborgen en een grote hoeveel-

heid werk te kunnen verzetten hebben twee van de drie coördinatoren ook in 2017 bezoldiging ontvan-

gen vanuit een overeenkomst van opdracht. 

Alle medewerkers vinden hun motivatie in het dienstbaar zijn aan anderen en zijn bereid om (een deel 

van) hun inzet onbezoldigd te doen.  
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Bestuur en Coördinatieteam 

Het bestuur van Stichting De Spil werd ook in 2017 gevormd door vrijwillige medewerkers van De Spil 

die tevens actief betrokken zijn als retraitebegeleider of anderszins. In de bestuurlijke structuur zoals 

die per 1 september 2015 is ingevoerd is er onderscheid gemaakt tussen bestuur en coördinatieteam, 

een onderscheid dat daarvoor niet bestond. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er in De Spil 

gebeurt. Het coördinatieteam richt zich op de uitvoering van de activiteiten van De Spil en op de da-

gelijkse gang van zaken in het retraitecentrum. 

Het bestuur bestond in 2017 uit: 

- Ben Lamoree – Voorzitter

- Hans van der Veen – Secretaris, afgetreden per september 2017

- Derk Pullen – Penningmeester vanaf 1 maart

In 2017 bestond het coördinatieteam uit: 

- Marianne Groen

- Maarten Goossensen

- Egbert v.d. Stouw, afgetreden per juni 2017

Huisvesting 

De Spil is geheel 2017 gehuisvest geweest in het Koetshuis van de Emmauspriorij aan de Diependaalse-

dijk 17, 3601 GH Maarssen. Het pand omvat een gang en ruime hal, grote huiskamer, kantoor, keuken, 

een éénpersoonskamer en de kapel, naast een toilet en enkele kasten op de begane grond. Op de eerste 

verdieping bevinden zich zeven tweepersoonskamers, twee toiletten en drie douches, benevens twee 

grote kasten voor linnengoed en schoonmaakspullen. Tenslotte is er een kelder voor opslag van mate-

rialen, de cv-ketel, en dergelijke en een terras.  

Er kunnen vijftien gasten in het Koetshuis overnachten. 

LEV-groepen 

De LEV-groepen zijn plekken in het land waar mensen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten bij de 

maaltijd, om met elkaar over hun geloof te spreken, en met elkaar het avondgebed te vieren op de-

zelfde wijze waarop dat in De Spil gebeurd. Er waren in 2017 in gemiddeld 16 LEV-groepen verdeeld 

over Nederland. Er nemen gemiddeld 8 a 10 mensen deel aan een LEV-groep. 

LEV staat voor leren, eten en vieren. LEV betekent in het Hebreeuws: ziel, moed: de moed erin houden, 

doorgaan, volhouden. Dat willen we graag: niet opgeven om God lief te hebben, door Hem geliefd 

worden en elkaar liefhebben. Voorkomen dat we platte mensen worden zodat de vanzelfsprekendheid 

toeslaat in ons leven.  

De LEV-groepen zijn ongeveer vijftien jaar geleden spontaan ontstaan omdat velen die in De Spil waren 

geweest de wens hadden om thuis iets van dezelfde spiritualiteit te beleven. Naast een eigen gebeds-

bankje en plek in huis om in stilte God te zoeken wilden velen ook met elkaar in gesprek blijven. Zo 

ontstonden de LEV-groepen. Deze worden vanuit De Spil gefaciliteerd en waar nodig begeleid. Zo is er 

een ‘liturgenhandboek’ voor de LEV-groepen, een LEV-team dat instructiedagen en een nieuwsbrief 

organiseert en zijn er ontmoetingsdagen. 



Stichting De Spil 

MAARSSEN 

21-03-2019 - 12

Een gevleugelde tekst binnen De Spil is: 

- ‘’We eten samen, ook al is het niet aan één tafel,

- we wonen samen, ook al is het niet in één huis,

- we bidden samen, ook al is het niet in één kapel’’.

1.2.3  Publiciteit en Fondsenwerving 

Onder publiciteit verstaan we het bekend stellen van de activiteiten van de Spil met het oogmerk om 

mensen daarvoor te interesseren. Fondsenwerving is gericht op het bekend maken van het werk van de 

Spil met het oogmerk mensen te verzoeken tot financiële ondersteuning van de Spil. Inkomsten uit 

retraites en donaties zijn de twee belangrijkste inkomstenbronnen van de Stichting. 

Publiciteit 

In tegenstelling tot eerdere jaren is in 2017 geen programmafolder uitgebracht maar is het programma 

op de website middels een ansichtkaart onder de aandacht gebracht van de achterban, evenals via de 

elektronische nieuwsbrief.  

De activiteiten van de Spil worden altijd en als eerste gepubliceerd op de website van de Spil (www.re-

traitecentrum.nl).  

De Spil heeft een twitter account (@de_spil), een Facebookaccount met 1600 volgers aan het eind van 

2017, en een blog op de eigen website.  

Een elektronische nieuwsbrief wordt (twee)maandelijks verzonden aan 1385 geïnteresseerden. 

Fondsenwerving 

Gasten in De Spil krijgen bij aankomst een retraitejournaal waarin allerlei zaken rondom de retraite 

worden toegelicht. Aan het einde van het retraitejournaal is een sectie opgenomen waar wordt aange-

geven hoe mensen na afloop van hun retraite betrokken kunnen blijven bij De Spil, onder andere door 

donateur te worden. 

http://www.retraitecentrum.nl/
http://www.retraitecentrum.nl/
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2. JAARREKENING 2017
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2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

   €  € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Inventaris  2.5.1 2.486 3.455 

----------------  --------------- 

Vlottende activa 

Voorraad 

Voorraad merchandise 2.5.2 1.579 2.796 

----------------  --------------- 

Vorderingen 

Overige vorderingen en activa 2.5.3 13.817 3.726  

----------------  --------------- 

Liquide middelen 2.5.4 57.556 61.855 

----------------  --------------- 

Totaal activa 75.438 71.832 
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PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

 €     € 

Reserves  

Algemene reserve 2.5.5 34.197 43.117 

----------------  --------------- 

Bestemmingsreserves 

Toekomst De Spil  2.5.6 20.000 20.000 

54.197 63.117 

 ---------------  --------------- 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 1.418 - 

Overige schulden en passiva 2.5.7 19.823 8.715 

21.241 8.715 

 ---------------  --------------- 

Totaal passiva 75.438 71.832 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 

          Realisatie   Begroting   Realisatie 

             2017       2017       2016 

             

                €           €           € 

BATEN 

 

Retraites        89.363  101.000  88.200 

Donaties en giften    2.6.1   36.307  34.000  33.810 

Subsidies     2.6.2   -  -  17.500 

Overige baten    2.6.3   2.351  2.000  2.827 

             

Totaal baten       128.021  137.000  142.337 

             

 

LASTEN 

 

Directe lasten activiteiten 

Retraites     2.7.1   19.698  32.000  24.322 

Diensten derden &  

vrijwilligersvergoedingen  2.7.2   46.866  44.000  48.053 

Inkoop boeken & materialen     2.171  3.000  1.479  

             

        68.735  79.000  73.854 

       ---------------- ----------------  --------------- 

Uitvoeringskosten  

Huisvestingskosten    2.7.3   46.187  44.000  35.720 

Kantoorkosten    2.7.4   5.785  4.000  4.799 

Reclamekosten    2.7.5   4.140  5.000  4.439 

Afschrijvingen    2.5.1   2.052  5.000  6.566 

Algemene kosten    2.7.6   10.042  4.000  3.680 

             

        68.206  62.000  55.205 

       ---------------- ----------------  --------------- 

Totaal lasten       136.941  141.000  129.059 

             

             

Overschot respectievelijk tekort     -8.920  -4.000  13.278 
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2.3 Resultaatbestemming 

 Realisatie  Realisatie 

 2017      2016 

€ € 

Resultaatbestemming reserves 

Algemene reserve  -8.920 13.278 
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2.4 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.4.1  Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 'kleine organisaties-zonder-winststreven' van de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de 

organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

 

2.4.2  Vergelijkende cijfers 

 

De cijfers over 2016 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid mogelijk te maken met het ver-

slagjaar.  

 

Grondslagen van waardering 

 

2.4.3  Algemene grondslagen van waardering 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

 

2.4.4  Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis 

van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. 

De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 

 

2.4.5  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, 

gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

2.4.6  Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere 

fondsen. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.4.7  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-

grondslagen. 

 

2.4.8  Baten 

 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

 

2.4.9  Lasten 

 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

 

2.4.10  Personeelsbeloning 

 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, 

in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 

 

De vereniging hanteert een pensioenregeling, de pensioenlasten worden afgedragen aan de 

pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract. 

 

 

  



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting De Spil 

MAARSSEN 

21-03-2019 - 20

2.5 Toelichting op de balans 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

2.5.1  Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat. 

      2017 

€ 

Inventaris 

Stand per 1 januari 

Aanschafwaarde 23.439 

Cumulatieve afschrijvingen -19.984

3.455 

Mutaties boekjaar 

Investeringen 1.083 

Afschrijvingen -1.785

Desinvesteringen  -2.974

Afschrijvingen desinvesteringen 2.707

-969

Stand per 31 december 

Aanschafwaarde 21.547 

Cumulatieve afschrijvingen -19.062

2.486 

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende 

jaarlijkse afschrijvingspercentages: 

Inventaris 20-33,33%
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2.5 Toelichting op de balans (vervolg) 

31-12-2017 31-12-2016

€ € 

VLOTTENDE ACTIVA 

2.5.2  Voorraad 

Voorraad merchandise 1.579 2.796  

1.579 2.796 

Een eventuele voorziening incourante voorraad wordt niet noodzakelijk geacht. 

2.5.3 Overige vorderingen 

Tegoed NHC 536 536  

Tegoed Mollie Payments 8.516 - 

Vooruitbetaalde bedragen 3.227 3.190 

Overige overlopende activa 1.538 - 

13.817 3.726 

2.5.4  Liquide middelen 

Kas 83 129 

Rabobank, rekening-courant 4.683 14.067 

Rabobank, bedrijfsspaarrekening 20.650 20.614 

ING Bank, zakelijke rekening 32.140 27.045 

57.556 61.855 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 

 

          31-12-2017   31-12-2016 

             

                          €           € 

PASSIVA 

 

Reserves en fondsen 

 

 

2.5.5  Algemene reserve 

 

Saldo per 1 januari         43.117  29.839 

Mutatie volgens resultaatbestemming      -8.920  13.278 

             

Saldo per 31 december       34.197  43.117 

             

 

 

2.5.6  Bestemmingsreserve Toekomst De Spil 

 

Saldo per 1 januari         20.000  20.000  

Mutatie volgens resultaatbestemming      -  - 

             

Saldo per 31 december       20.000  20.000 

             

 

 

2.5.7  Overige kortlopende schulden 

 

Crediteuren          1.418  - 

Accountants- en administratiekosten       2.408  - 

Vooruit ontvangen retraites        11.993  8.715 

Rekening-courant pensioenverstrekker      3.320  -  

Overlopende passiva         2.102  - 

              

           21.241  8.715 
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2.5.8  Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

 

Huisvesting 

 

De stichting had een huurcontract voor een periode van 1 jaar betreffende haar pand aan de Diepen-

daalsedijk 17 in Maarssen. Deze huurperiode was ingegaan op 1 januari 2017 en liep daarmee af per  

31 december 2017.  

 

Bezoldiging coördinatoren en vrijwilligersvergoedingen 

 

Er is in 2017 een aantal overeenkomsten aangegaan in verband met de bezoldiging van coördinatoren. 

Dit betreft overeenkomsten van opdracht, voor een half jaar zonder aansluitende automatische verlen-

ging. In alle gevallen betreft het, op jaarbasis, een bedrag van € 10.000,00 inclusief eventuele BTW. 

Daarnaast is aan enkele vrijwilligers met een bijzondere functie binnen De Spil een vrijwilligersvergoe-

ding verstrekt.  
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2.6  Toelichting op de baten 

 

         Realisatie    Begroting    Realisatie 

            2017       2017       2016 

             

                €           €           € 

 

2.6.1  Donaties en giften 

 

Vaste donaties       33.413    30.778  

Incidentele donaties      2.894    3.032 

              

        36.307  34.000  33.810  

             

 

2.6.2  Subsidies 

 

Subsidies Protestantse Kerk     -    17.500  

              

-   -  17.500  

             

 

2.6.3  Overige baten 

 

Opbrengst verkoop boeken en materialen   2.217    2.489 

Overige baten       135    338 

              

        2.351  2.000  2.827  
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2.7  Toelichting op de lasten 

 

         Realisatie    Begroting    Realisatie 

            2017       2017       2016 

             

                €           €           € 

 

2.7.1  Huisvestingskosten 

 

Huurlasten       38.280    28.675 

Energiekosten       3.678    4.400 

Onderhoudskosten       222    526  

Schoonmaakkosten       2.155    1.377 

Inrichting/inventaris      1.810    232 

Overige huisvestingskosten     42    240  

             

        46.187  44.000  35.720 

             

2.7.2  Kantoorkosten 

 

Telefoon-, fax- en internetkosten     655    642 

Kantoorartikelen       816    583 

Onderhoud kantoormiddelen/lease    1.000    1.574 

Drukwerk       191    - 

Portikosten       3.123    2.000 

             

        5.785  4.000  4.799 

             

 

2.7.3  Reclamekosten 

 

Reclame- en advertentiekosten     399    - 

Representatiekosten      3.741    4.439 

             

        4.140  5.000  4.439 

             

 

2.7.4  Afschrijvingen 

 

Afschrijvingen       1.785      6.566 

Boekresultaat desinvesteringen     267    - 

             

        2.052  5.000  6.566 
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2.7 Toelichting op de lasten (vervolg) 

  Realisatie   Begroting   Realisatie 

     2017      2017      2016 

        € € € 

2.7.5  Algemene kosten 

Accountantskosten  2.408 - 

Verzekeringen 256 256 

Contributies en abonnementen 870 56 

Bestuurskosten 143 262 

Bank- en transactiekosten 1.462 1.048 

Kortingenfonds 1.233 302 

Overige algemene kosten 3.670 1.756 

10.042 4.000 3.680 
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2.8  Ondertekening 

Vastgesteld en goedgekeurd te Maarssen op 21 maart 2019. 

_______________ 

G. Kerkhof

Voorzitter

_______________ 

B. Bossenbroek

Penningmeester
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3. OVERIGE GEGEVENS  

 

  



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484
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Stichting De Spil 

Diependaalsedijk 17 

3601 GH  MAARSSEN 

Sliedrecht, 21 maart 2019 

Geacht bestuur, 

Hiermee informeren wij u over de door ons verrichte werkzaamheden. 

Samenstellingsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

De jaarrekening van Stichting De Spil te Maarssen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 

2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van 

ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven. Wij 

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 

toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Spil. Wij hebben 

geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven 

of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 

deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij 

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Was getekend 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA

http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring
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Begroting 2018 

 

          Begroting   Realisatie   Begroting 

             2018       2017       2017 

             

                €           €           € 

BATEN 

 

Retraites        97.500  89.363  101.000 

Donaties en giften       35.000  36.307  34.000 

Overige baten       2.250  2.351  2.000 

             

Totaal baten       134.750  128.021  137.000 

             

 

LASTEN 

 

Directe lasten activiteiten 

Retraites        26.800  19.698  32.000 

Diensten derden &  

vrijwilligersvergoedingen     46.000  46.866  44.000 

Inkoop boeken & materialen     2.500  2.171  3.000 

             

        75.300  68.735  79.000 

       ---------------- ----------------  --------------- 

Uitvoeringskosten  

Huisvestingskosten       48.000  46.187  44.000 

Kantoorkosten       3.000  5.785  4.000 

Reclamekosten       4.000  4.140  5.000 

Afschrijvingen       1.000  2.052  5.000 

Algemene kosten       3.000  10.042  4.000 

             

        59.000  68.206  65.000 

       ---------------- ----------------  --------------- 

Totaal lasten       134.300  136.941  141.000 

             

             

Overschot respectievelijk tekort     450  -8.920  -4.000 

             

 




