
WESTERVELDEf\lVOSSERS 
Accountants I Adviseurs 

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

Varsseveld 
Referentie 
Betreft 

: 26juli 2022 
: 407610/2022/JS/MAR 
: Financieel overzicht 2021 

Geacht bestuur, 

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

• Wij hebben het bijgevoegde Financieel Overzicht 2021 van de Stichting Christelijk Jeugd 
en Bijbelwerk met een balanssaldo van € 24.916,46 en een exploitatie tekort over 2021 
van € 228,97 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 volgens de aangeleverde Excel overzichten; 

• Wij hebben de verantwoorde saldi van de bankrekeningen op de balans aangesloten met 
het financieel jaaroverzicht 2021 van de RABO bank; 

• Wij hebben geen werkzaamheden verricht naar de juistheid en rechtmatigheid van de 
uitgegeven bedragen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur de uitgaven en 
omschrijvingen op het exploitatieoverzicht te accorderen en in te stemmen met 
omschrijving en hoogte van de uitgegeven bedragen. 

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, 

Vestiging Varsseveld: Postbus 35 l 7050 AA Varsseveld I Dames Jolinkweg 52 l 7051 DL Varsseveld IT 0315-270000 1 info@wenv.nl I www.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 2021 St. Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk 

BALANS 

31-12-2020 31-12-2021 

Rabo Spaarrekening NL59RABO 3314251440 € 17.007,92 € 17.009,62 
Rabo Spaarrekening NL36RABO 3464538222 € 1.334,41 € 1.334,54 
Rabo NL44RABO 0151582424 € 6.803,10 € 6.572,30 

€ 25.145,43 € 24.916,46 

Vermogen Stichting 
Beginstand € 25.145,43 € 25.145,43 
Exploitatiesa Ido € € -228,97 

€ 25.145,43 € 24.916,46 

EXPLOITATIE REKENING 

2021 

Ontvangen giften € 40.895,00 
Kosten seminars, jeugdwerk en conferenties € 10.064,00 
Huur gebouwen € 16.002,70 
Boodschappen € 1.938,73 
Kosten werk van de heer Curaçao € 9.221,72 
Transvision/uhwdw € 2.465,14 
Overige algemene kosten € 1.433,51 

€ 41.125,80 
€ -230,80 

Ontvangen rente € 1,83 
Exploitatietekort € -228,97 


