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Het bestuur van

Stichting Merels Wereld  

Colijnlaan 6  

9722 PL GRONINGEN

Delfzijl, 17 november 2021

Kenmerk: adm/jm/810130

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 53.084 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 7.569,

samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Merels Wereld te Groningen is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-

verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Merels Wereld. 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 dan ook ervan uitgaan 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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- R.R. Bouwman, secretaris

- P.K. Groenhof, penningmeester

- E.M. Weeber

- H. van der Ploeg

3.2 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 14 maart 2016 verleden voor notaris mr. A.W. Bijlsma te Groningen is opgericht de

Stichting Merels Wereld. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening

en risico van de Stichting Merels Wereld.

Stichting Merels Wereld, Groningen 3/19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 FISCALE POSITIE

4.1 Vrijstelling vennootschapsbelasting

Stichting Merels Wereld is een geregistreerd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vrijgesteld van

vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Accountantskantoor J.J. Smit B.V., namens deze

J.J. Smit RA 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 835 1.315

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 52.249 44.200

 53.084 45.515

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021  
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Bestemmingsreserves 40.000 40.000

Vrij besteedbare reserves 12.249 4.200

Bestemmingsfonds 835 1.315

53.084 45.515

 53.084 45.515

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Baten van particulieren  (4) 11.909 19.767

Sponsorbijdragen  (5) - 1.250

Som der baten 11.909 21.017

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Bekendheid creëren rond longkanker  (6) 3.712 1.477

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen  (7) 480 141

Overige lasten  (8) - 20

480 161

Saldo voor financiële baten en lasten 7.717 19.379

Rentelasten en soortgelijke lasten  (9) -148 -121

Saldo 7.569 19.258

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves - 15.000

Vrij besteedbare reserves 8.049 2.943

Bestemmingsfonds -480 1.315

7.569 19.258

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 7.717 19.379

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 480 141

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende schulden) - 1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.197 19.521

Betaalde interest -148 -121

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.049 19.400

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - -1.456

8.049 17.944

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 44.200 26.257

Mutatie liquide middelen 8.049 17.943

Geldmiddelen per 31 december 52.249 44.200

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Merels Wereld bestaan voornamelijk uit:

- steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Doelstelling van Stichting Merels Wereld is:

- bekendheid creëren omtrent longkanker met de ROS 1 mutatie en het bijdragen aan het verhogen van de

overlevingskansen en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met longkanker met de ROS 1 mutatie

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Merels Wereld (geregistreerd onder KvK-nummer 65570588) is feitelijk gevestigd op Colijnlaan 6 te

Groningen.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

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.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen en verplichtingen, voor

zover hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden verantwoord indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en

schulden, als financiële derivaten verstaan. 

De Stichting heeft gedurende en eind verslagjaar, geen bijzondere financiële instrumenten.

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen

onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd

tegen nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar

kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt

te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

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. Boekwinsten en -verliezen bij

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

 Boekwaarde per 1 januari 2020

Aanschaffingswaarde 1.456

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -141

1.315

 Mutaties 

Afschrijvingen -480

 Boekwaarde per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 1.456

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -621

Boekwaarde per 31 december 2020 835

 Afschrijvingspercentages

 %

Inventaris  33

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

2. Liquide middelen

Rabobank 52.249 44.200

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 40.000 40.000

Vrij besteedbare reserves 12.249 4.200

Bestemmingsfonds 835 1.315

53.084 45.515

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve toekomstig onderzoek 30.000 30.000

Bestemmingsreserve Europese samenwerking 10.000 10.000

40.000 40.000

De bestemmingsreserves zijn gevormd door het bestuur voor het omschreven

doel. Het bestuur kan de bestemming wijzigen.

2020

€

2019

€

 Bestemmingsreserve toekomstig onderzoek

Stand per 1 januari 30.000 25.000

Dotatie - 5.000

Stand per 31 december 30.000 30.000

 In 2021 zijn afspraken gemaakt met het UMCG over bijdragen ter hoogte 

van € 10.000 euro voor een periode van 2 jaar. Met de Hanzehogeschool zijn 

gesprekken in een afrondende fase. Het betreft bijdragen ter hoogte 

van € 20.000 gedurende een periode van 5 jaar.

 Bestemmingsreserve Europese samenwerking

Stand per 1 januari 10.000 -

Resultaatbestemming - 10.000

Stand per 31 december 10.000 10.000

Vrij besteedbare reserves

Stand per 1 januari 4.200 1.257

Bestemming batig saldo boekjaar 8.049 2.943

Stand per 31 december 12.249 4.200

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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Bestemmingsfonds

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

 Bestemmingsfonds vaste activa

Stand per 1 januari 1.315 -

Resultaatbestemming -480 1.315

Stand per 31 december 835 1.315

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

4. Baten van particulieren

Donaties en giften 11.909 19.767

5. Sponsorbijdragen

Sponsorbijdragen - 1.250

Besteed aan de doelstellingen

6. Bekendheid creëren rond longkanker

Congressen en symposia 22 738

Inschrijfgeld wielerklassieker - 375

Communicatiekosten -321 300

Onderzoekskosten 1.921 -

Kantoorbenodigdheden 157 -

Content website 1.933 -

Overige kosten - 64

3.712 1.477

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van 

een volledig dienstverband. 

7. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 480 141

8. Overige lasten

Promotiekosten

Relatiegeschenken - 20

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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Financiële baten en lasten

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

9. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankrente en -kosten 148 121

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Groningen, 17 november 2021

  

P.K. Groenhof R.R. Bouwman

  

E.M. Weeber H. van der Ploeg
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7 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het saldo over 2020

Het exploitatiesaldo is ten gunste gebracht van de vrije reserves.

Stichting Merels Wereld, Groningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-11-2021
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1     OVERZICHT VASTE ACTIVA

Aanschafwaarde

Jaar van Investe- Desin-

aanschaf 31-12-2019 ringen vesteringen 31-12-2020

€ € € €

Inventaris

Asus Zenbook inclusief toebehoren 2019 1.456 0 0 1.456

Stichting Merels Wereld, Groningen 19/19

Geen accountantscontrole toegepast



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen Boekwaarde

per t/m Terugboeking t/m 

jaar 31-12-2019 2020 desinv. 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020

% € € € € € €

33,0 141 480 0 621 1.315 835

Stichting Merels Wereld, Groningen 19/19

Geen accountantscontrole toegepast
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