
WESTERVELDENVOSSERS 
Accountants I Adviseurs 

Aan het bestuur van de 
Stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk 
Banisweg 57 
7 462 HX RIJSSEN 

Varsseveld : 21 juni 2019 
Referentie : 407610/2019/JS/WvU 
Behandeld door : dhr. J.F. Scholtens 
E-mailadres : j.scholtens@wenv.nl 
Betreft : Rapportage inzake specifiek overeengekomen werkzaamheden 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van de mondeling overeengekomen opdracht hebben wij voor de stichting de 
volgende werkzaamheden verricht: 

• Wij hebben het bijgevoegde Financieel Overzicht 2018 van de Stichting Christelijk Jeugd 
en Bijbelwerk met een balanssaldo van € 25.139,37 en een exploitatie tekort over 2018 
van € 571, 75, aangesloten met de totalen per post en vastgesteld dat deze aansluit met 
de vastleggingen van de af- en bijboekingen van de zakelijke bank- en 
bedrijfsspaarrekeningen. 

• Wij hebben de verantwoorde saldi van de bankrekeningen op de balans aangesloten met 
het financieel jaaroverzicht 2018 van de RABO bank. 

Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie 
uitgevaardigde standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie', alsmede de voor ons geldende 
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

Ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden kunnen wij het volgende rapporteren: 
• Het financieel overzicht 2018 van de Stichting is op grond van de ons ter beschikking 

staande informatie, te weten de financiële vastleggingen, alsmede de daaraan ten 
grondslag liggende bescheiden voldoende gedetailleerd uitgewerkt en er is sprake van 
voldoende toelichting op de diverse posten in balans en exploitatierekening. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desalniettemin nog 
vragen hebben aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

J.F Scholtens AA 

Vestig g Varsseveld: Postbus 3517050 AA Varsseveld I Dames Jolinkweg 5217051 DL Varsseveld IT 0315-2700001info@wenv.nlIwww.wenv.nl 
Op al onze diensten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het SRA van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Utrecht onder nr. 40481496 



Financieel overzicht 2018 St. Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk

BALANS

31-12-2017 31-12-2018

Rabo Spaarrekening NL59RABO 3314251440 18.000,00€   17.004,45€   

Rabo Spaarrekening NL36RABO 3464538222 6.962,98€     5.464,32€     

Rabo NL44RABO 0151582424 748,14€        2.670,60€     

25.711,12€   25.139,37€   

Vermogen Stichting

Beginstand 29.693,18€   25.711,12€   

Exploitatiesaldo -3.982,06€    -571,75€       

25.711,12€   25.139,37€   

EXPLOITATIE REKENING

Ontvangen giften 43.529,97€   

Kosten seminars, jeugdwerk en conferenties 3.532,65€     

Huur gebouwen 23.313,85€   

Boodschappen 13.145,61€   

Kosten werk van de heer Curaçao 1.011,81€     

Transvision/uhwdw 2.272,24€     

Overige algemene kosten 831,33€        

44.107,49€   

-577,52€       

Ontvangen rente 5,77€            

Exploitatietekort -571,75€       

2018


