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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Dutch Integration Group
Wilh. Van Pruisenweg 55
2595 AN  DEN HAAG

De jaarrekening van Stichting Dutch Integration Group te Den Haag is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020
en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting
is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele 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 wet- en regelgeving.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiele 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 Dutch Integration Group. 

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.

Oud-Beijerland, 21 april 2021

Van der Heul Accountant
J.C. van der Heul,
Registeraccountant

Van der Heul Accountant

Bijl 6, 3262 JA Oud-Beijerland NL

Tel +31 653 963 457
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Algemene toelichtingen

Doelstelling en activiteiten

De Stichting heeft tot doel:
● Het bevorderen van het proces van integratie en contact met de Nederlandse samenleving;
● Het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
● Al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verbang houdt.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting heeft een ANBI-status en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 66277426.

De activiteiten van de Stichting richten zich met name op het ontplooien van initiatieven die de
integratie bevorderen. Gedurende het verslagjaar is dit met name geweest het projekt "Mijn Buuf". 

Feitelijke vestigingsplaats

De Stichting is feitelijk gevestigd aan de Wilh. Van Pruisenweg 55, 2595 AN Den Haag.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt per 21 april 2021 gevormd door:
● T. Burgemeestre (voorzitter)
● R. Piers (penningmeester)
● F.W.J. van der Linden

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor fondsenwervende instellingen,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (richtlijn 650).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van eventuele stelselwijzigingen, die in dat geval afzonderlijk
worden toegelicht.

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in euro's. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens
de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
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Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk verminderd
met een voorziening voor eventuele oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves
Door derden ten behoeve van een specifiek doel beschikbaar gestelde middelen die per 
balansdatum nog niet aan dat doel zijn besteed, worden opgenomen in een aan dat doel
gekoppelde bestemmingsreserve.

Overige reserves
De post overige reserves betreft het binnen de doelstellingen van de stichting vrij besteedbaar vermogen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen baten
enerzijds en lasten anderzijds. Baten en lasten worden met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen
worden echter verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Fondsen en subsidies
Opbrengsten uit fondsen en subsidies worden al naar gelang de voorwaarden toegerekend aan de
kosten waarvoor de fondsen en subsidies zijn verstrekt, dan wel aan de periode waarover
de fondsen en subsidies zijn verstrekt.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en
risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de verlening van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in
totaal te verrichten diensten.

Bijzondere gebeurtenissen

Uitbreiding juridische structuur
In 2020 is de juridische structuur uitgebreid met de door de Stichting opgerichte besloten
vennootschap Mijn Buuf Holding BV, die op haar beurt de besloten vennootschap Mijn Buuf
Werkt BV heeft opgericht. Hiermee wordt voorzien in een structuur waarmee de Stichting
kan werken aan onafhankelijkheid door een meer commerciele exloitatie van het "Mijn Buuf"
initiatief, terwijl tegelijk de maatschappelijke missie wordt gewaarborgd en de gegenereerde
middelen ten goede komen van de doelen van de Stichting.
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Coronavirus

Vanaf het eerste kwartaal 2020 heeft de Nederlandse overheid gefaseerd verregaande maatregelen ingesteld
om de impact van het Coronavirus op de Nederlandse samenleving het hoofd te bieden. Deze maatregelen
betreffen ook de activiteiten en daarmee de financiële positie van de Stichting. Het Bestuur van de Stichting 
heeft zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van de impact van de crisis op de activiteiten en de 
financiering daarvan en concludeert dat bovenstaande feiten niet direct leiden tot een significante
impact, maar met name tot vertraging in de uitvoering van verschillende projecten. De situatie rondom en
de impact van het Coronavirus blijven echter nog onzeker en zijn niet volledig te overzien op de datum van
deze jaarrekening.
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Balans per 31 december 2020 van Stichting Dutch Integration Group te Wassenaar
(bedragen x € 1,-)

31-12-2020 31-12-2019
AKTIVA

Vaste aktiva

Financiële vaste aktiva
1 Deelneming Mijn Buuf Holding B.V. 1 0

Vlottende aktiva

Vorderingen
2 Fondsen 20.000 0
3 Vorderingen op deelnemingen 6.316 0
4 Overige vorderingen en overlopende aktiva 0 1.351

26.316 1.351

5 Liquide middelen 19.281 30.955

Totaal aktiva 45.597 32.306

PASSIVA

Eigen vermogen
6 Bestemmingsreserves 31.161 13.381
7 Overige reserves 7.429 7.573

38.590 20.954

Kortlopende schulden
8 Overige schulden en overlopende passiva 7.007 11.352

Totaal passiva 45.597 32.306

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 van Stichting Dutch Integration Group
te Wassenaar (bedragen x € 1,-)

2020 2019

9 Baten 106.139 57.541

Lasten
10 Besteed aan doelstellingen 88.359 40.699
11 Overige lasten 144 1.545

Som van de lasten 88.503 42.244

Saldo van baten en lasten 17.636 15.297
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
(bedragen x € 1,-)

AKTIVA
31-12-2020 31-12-2019

Vaste aktiva

Financiële vaste aktiva

1 Deelneming Mijn Buuf Holding B.V. 1 0

Dit betreft het aandelenkapitaal in de op 20 februari 2020 opgerichte besloten
vennootschap Mijn Buuf Holding B.V. De Stichting houdt 100% van de
B-aandelen, rechtgevende op het volledig resultaat van de vennootschap.
Aan de vennootschap is een deel van de activiteiten van de Stichting uitbesteed.
Over 2020 heeft de vennootschap daarvoor van de Stichting een kostendekkende
vergoeding ontvangen. Het resultaat van de vennootschap over 2020 is nihil.

Vlottende aktiva

Vorderingen

2 Fondsen

Oranjefonds 20.000 0

3 Vorderingen op deelnemingen

Mijn Buuf Holding B.V. 6.316 0

4 Overige vorderingen en overlopende aktiva

Waarborgsommen 0 1.351

Liquide middelen

5 Liquide middelen

ING Bank 19.281 30.955

PASSIVA

Eigen vermogen

6 Bestemmingsreserves 31.161 13.381

Mijn Buuf
Balans per 1 januari 10.440 2.840
Toevoeging / onttrekking boekjaar 1.530 7.600
Balans per 31 december 11.970 10.440
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31-12-2020 31-12-2019

Meet-n-Move
Balans per 1 januari 2.941 2.498
Toevoeging / onttrekking boekjaar 16.250 443
Balans per 31 december 19.191 2.941

7 Overige reserves

Balans per 1 januari 7.573 319
Toevoeging / onttrekking boekjaar -144 7.254
Balans per 31 december 7.429 7.573

Kortlopende schulden

8 Overige schulden

Te betalen kosten 7.007 9.258
Terug te betalen subsidies 0 2.094
Vooruitgefcatureerde omzet 7.007 11.352
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
(bedragen x € 1,-)

2020 2019

9 Baten

Fondsen en andere organisaties zonder winststreven
● VSB Fonds 20.000 3.334
● Oranjefonds 20.000 -2.094
● Stichting Fonds 1818 15.000 3.500
● Stichting Doen 15.000 0
● Haella Stichting 3.000 1.900
● Stichting Retourschip 0 6.000
● Iona Stichting 0 2.400
● Overige 0 2.248

73.000 17.288
Nederlandse Loterij Prijs, Meet-n-Move 16.250 0
Opbrengsten workshops en verkoop produkten 8.839 20.046
Subsidies 5.400 12.100
Kartiniprijs 2.500 0
Donaties particulieren 150 8.107
Totaal 106.139 57.541

Lasten

10 Besteed aan doelstellingen:
Mijn Buuf 88.359 40.392
Meet-n-Move 0 307
Totaal besteed aan doelstellingen 88.359 40.699

11 Overige lasten:
Kosten beheer en administratie 144 859
Wervingskosten 0 686
Totaal overige lasten 144 1.545

Som van de lasten 88.503 42.244

Percentage van de lasten, besteed aan de doelstellingen: 99,8% 96,3%

Bestemming saldo van baten en lasten:
Bestemmingsfonds Meet-n-Move 16.250 443
Bestemmingsfonds Mijn Buuf 1.530 7.600
Overige reserves -144 7.254
Totaal 17.636 15.297

Ondertekening van de jaarrekening door het Bestuur, Den Haag, 21 april 2021.

T. Burgemeestre R. Piers F.W.J. van der Linden
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Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op grond van haar omvang is de stichting vrijgesteld van de wettelijk verplichte
accountantscontrole. Om deze reden ontbreekt een controleverklaring.

Vaststelling

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld op 21 april 2020.

Statutaire regeling inzake de bestemming van het saldo van baten en lasten

In de statuten zijn  geen bepalingen inzake de bestemming van het saldo van baten en 
lasten opgenomen. Het saldo is door het bestuur bestemd conform de verdeling in de
toelichting op de staat van baten en lasten.
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Bijlage: exploitatie-overzicht ten behoeve van Fondsen

Aktiviteit: Mijn Buuf

Kosten: Realisatie Begroting Afwijking
inclusief projektkosten via Mijn Buuf Holding BV

Personeelskosten
Vergoeding algemeen directeur 32.670 33.000 -330
Vrijwilligers 16.550 17.000 -450
Medewerkers uitvoering 0 8.000 -8.000

49.220 58.000 -8.780

Huisvestingskosten
Huur 23.410 24.300 -890
Inrichtingskosten 2.093 2.500 -407
Telefoon/Internet 1.150 750 400
Verzekeringen 0 1.200 -1.200

26.653 28.750 -2.097

Bureaukosten
Juridische kosten 6.184 0 6.184
Accountants- en advieskosten 2.535 2.500 35
Automatisering 2.219 0 2.219
Overige 1.483 0 1.483
Secretariaatskosten 563 1.000 -437
Bankkosten 78 350 -272
Websites 0 500 -500

13.062 4.350 8.712

Overige kosten
Materialen 6.935 6.000 935
Reiskosten 4.242 12.000 -7.758
Food & Beverage 798 2.500 -1.702
Gereedschap, machines, onderhoud 0 5.000 -5.000
Representatie 0 1.200 -1.200
Training en Coaching 0 2.500 -2.500

11.975 29.200 -17.225

Totaal kosten 100.910 120.300 -19.390

Inkomsten Realisatie Begroting Afwijking
inclusief projektopbrengsten via Mijn Buuf Holding BV

Fondsen
Oranjefonds 20.000 20.000 0
VSB Fonds 20.000 20.000 0
Stichting Doen 15.000 15.000 0
Stichting Fonds 1818 15.000 15.000 0
Overig 3.000 10.000 -7.000

73.000 80.000 -7.000

Subsidies
Participatieplaatsen 5.400 28.500 -23.100

Eigen inkomsten
Opdrachten voor derden en verkoop 21.390 10.500 10.890
Overige 2.650 1.650 1.000

24.040 12.150 11.890

Totaal inkomsten 102.440 120.650 -18.210

Saldo 1.530 350 1.180


