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1. Algemeen

Stichting Shaare Zedek is opgericht bij notariële akte op 26 oktober 1981.
Bij notariële akte op 5 oktober 1992 werden de statuten gewijzigd en vastgesteld.

Op dit moment is zij statutair gevestigd te Apeldoorn.

Doelstelling

De doelstelling en grondslag van Stichting Shaare Zedek is als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 2
De stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat
naar de Drie Formulieren van Enigheid.

Artikel 3
De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het
Shaare Zedek hospitaal te Jeruzalem en dit financiële en morele hulp te verlenen. Zij stelt
daarbij als voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische hulp verleent aan alle mensen
van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven
hulp is, dat in genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood wordt beschermd.
Daarnaast kan de stichting op medisch terrein aan Israël in het algemeen hulp verlenen.

Samenstelling bestuur en directie

Ds. H. Korving (voorzitter)
Mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman (secretaris)
Dhr. C. den Hertog (penningmeester)
Ds. J.C Schuurman (algemeen adjunct)
Mw. J.M. van de Berg (bestuurslid)
Dhr. H.J. Goudriaan (bestuurslid)
Dhr. L.H. Trouwborst (bestuurslid)

Stichting Shaare Zedek telefoon: 06 – 4164 4848
Gen. Van Heutszlaan  118 email: hgijsber@noaber.com
7316 CK Apeldoorn

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting Shaare Zedek.
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Oost Nederland onder nummer 41039231.

Richtlijn fondsenwervende instellingen

Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende
Instellingen". Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de
besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

2. Informatie over de activiteiten en de financiele positie

Resultaat verslagjaar

2012 2011
€ % € %

Baten

Baten uit eigen fondswerving 424.108 99,8 362.931 97,3
Overige baten 1.000 0,2 10.100 2,7

Som der baten 425.108 100,0 373.031 100,0

Lasten

Besteed aan doelstellingen
 Voorlichting/ bewustwording 48.051 12,9 48.308 17,2
 Ziekenhuis Shaare Zedek 296.494 79,5 200.609 71,3

Werving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 25.765 6,9 30.172 10,7

Beheer en administratie 2.446 0,7 2.159 0,8

Som der lasten 372.756 100,0 281.248 100,0

Resultaat 52.352 0,0 91.783 0,0
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Belastingen

Instelling van algemeen nut
Stichting Shaare Zedek is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel
5b, Algemene wet inzake rijksbelastingen 1959. Door de Belastingdienst is een beschikking
ANBI afgegeven die geldt vanaf 1 januari 2008. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of
nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd.

VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.

Richtlijn fondsenwervende instellingen

Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsen-
wervende Instellingen'. 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 de fondsen bijeengebracht zijn.

Stichting Shaare Zedek staat onder toezicht van de Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid
(RfB). Op basis van het RfB-keurmerk verkrijgen gevers een grote mate van zekerheid dat ten-
minste driekwart van hun gift daadwerkelijk wordt besteed aan het met de gift beoogde doel.
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

3. Bestuursverslag

Verslag over het boekjaar 2012

Sinds januari 2008 is de heer H. Geluk als voorlichter benoemd voor 20 uur per week.

Continuïteitsreserve

Samenstelling Bestuur

De opgaande lijn van het aantal donateurs heeft zich ook mede dankzij zijn inzet in 2012
positief ontwikkeld.

Het Bulletin van de stichting  “Shaare Zedek Nieuws” verscheen viermaal en is naar alle
donateurs verzonden. In het september nummer heeft een kort financieel verslag gestaan
over boekjaar 2011.

Er is in 2012 geen internationale Board of Governors vergadering gehouden. Onze
voorlichter de heer H. Geluk heeft namens het bestuur enkele dagen een bezoek gebracht
aan het ziekenhuis. Tijdens deze reis is hij vergezeld door een journalist van het
Reformatorisch Dagblad om een reportage te maken en informatie voor deze Nederlandse
krant te vergaren over o.a. de nieuwbouw.  De planning voor de nieuwbouw van het
kinderziekenhuis loopt op schema en zal gereed zijn D.V. tweede helft 2014. Van deze
reis is een verslag gemaakt en binnen het bestuur besproken.

In het kalenderjaar 2012 zijn er opnieuw diverse activiteiten ontplooid om de geldstroom
op gang te houden en om publiciteit te geven aan de nood waarin het Israëlische volk en
met name het Joods –orthodoxe Shaare Zedek Medical Centre in Jeruzalem verkeert. Dat
gebeurt via lezingen, een appelwoord tijdens concerten, acties op school, diapresentaties
op uitnodiging van kerken en / of verenigingen, advertenties en diverse andere
activiteiten. In 2012 is er geen landelijke ontmoetingsdag gehouden deze staat gepland
voor D.V. juni 2013.

Daarnaast was er een vacature, deze is ingevuld door Mw. J.M. van de Berg. Verder is
het bestuur ongewijzigd gebleven.

In overeenstemming met het bestuursbesluit bedraagt de continuïteitsreserve ook dit jaar
€ 18.000.-

Per 1 januari 2012 hebben wij afscheid genomen van Mw. G.M. Cornelisse - Verweij.
Vanaf 1998 was zij betrokken bij onze stichting waarin zij de laatste jaren de functie van
secretaris vervulde. Zij is opgevolgd door Mw. G.H. Gijsbertsen – Voortman die tevens
het secretariaat op zich wilde nemen.
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

4. Toekomst

Begroting voor 2013 2013
€

Baten

Baten uit eigen fondswerving 275.000
Overige baten 11.000

Som der baten 286.000

Lasten

Besteding aan doelstellingen
 Voorlichting/ bewustwording 18.500
 Ziekenhuis Shaare Zedek 229.500
Werving baten
 Kosten eigen fondsenwerving 18.000
Kosten Beheer en administratie 20.000

Som der lasten 286.000

Resultaat -

De situatie in het Midden –Oosten blijft onzeker en gespannen. Van diverse kanten wordt
Israël bedreigd door aanslagen en oorlogsgeweld. Het Shaare Zedek Ziekenhuis is er op
voorbereid om zo nodig vele slachtoffers op te vangen en te verplegen. Dat betekent een
blijvend grote aanslag op het budget van het ziekenhuis.

Eind 2012 hebben wij het mooie project voor nieuwe nierdialyse apparatuur op de
kinderafdeling kunnen afronden. Voor 2013 hebben wij gekozen voor een nieuw project
en wel  "5 nieuw te bouwen isolatiekamers" voor ernstig zieke kinderen.

Het blijft voor de Stichting een uitdaging om, ondanks de wereldwijde crisis, de
giftenstroom op gang te houden. Wij realiseren ons hierbij wel dat wij in 2012 enkele
grote legaten hebben mogen ontvangen. Daarnaast willen wij door middel van
lespakketten over Israel ook onze jongeren  interesseren om hun bijdrage voor dit mooie
ziekenhuis te leveren.

De bouw van het nieuwe kinderziekenhuis verloopt volgens planning en zal naar
verwachting half 2014 D.V. gereed zijn. Dit ziekenhuis is geheel door middel van giften
gebouwd.
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Jaarrekening
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1. Balans per 31 december 2012

ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011
€ € € €

Materiële vaste activa 382 1.062

Voorraden 500 500

Vorderingen en overlopende activa 1.402 54.109

Liquide middelen 176.321 68.212
178.223 122.821

178.605 123.883

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

10



 
 

 

  

 

PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011
€ € € €

Reserves en fondsen
Reserves
 Continuiteitsreserve 18.000 18.000
 Bestemmingsreserve 6.000 3.000
 Overige reserves 142.445 93.094

166.445 114.094
Fondsen
 Bestemmingsfondsen - -

- -
166.445 114.094

Kortlopende schulden 12.160 9.789

178.605 123.883

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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2. Staat van baten en lasten over 2012

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
BATEN

Baten uit eigen fondswerving 424.108 275.000 362.931
Overige baten 1.000 5.900 10.100

Som der baten 425.108 280.900 373.031

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
 Voorlichting/ bewustwording 48.051 51.250 48.308
 Ziekenhuis Shaare Zedek 296.494 200.680 200.609

344.545 251.930 248.917
Werving Baten
 Kosten eigen fondsenwerving 25.765 27.125 30.172

Beheer en administratie
 Kosten beheer en administratie 2.446 1.845 2.159

Som der lasten 372.756 280.900 281.248

RESULTAAT 52.352 - 91.783

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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3. Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen'
zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met
de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.
Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages:

Bedrijfsmiddelen 33%

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.
Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening
houdend met mogelijke oninbaarheid.

Bestemmingsreserve
Door het bestuur van stichting Shaare Zedek is besloten om een bestemmingsreserve te vormen
ten behoeve voor het bezoek van nieuwe bestuursleden aan het Shaare Zedek Ziekenhuis in
Jeruzalem. Tevens wordt deze bestemmingsreserve gebruikt ter financiering van de
bestuursreis bij het gereedkomen van het nieuwe kinderziekenhuis.

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Bestemmingsfondsen
Stichting Shaare Zedek ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar
nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De bestemmings-
fondsen zijn onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen. De stichting heeft de volgende
doelstellingen gedefinieerd:
- Voorlichting/ bewustwording
- Ziekenhuis Shaare Zedek

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies
opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De (in)directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de
baten uit eigen fondsenwerving.
De uitvoeringskosten eigen organisatie zijn volgens bedrijfseconomische criteria toegerekend aan
enerzijds fondsenwerving en anderzijds realisatie van de doelstellingen.
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2012

Vaste activa

31-12-2012 31-12-2011
€ €

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 1.062 1.742
Bij: investeringen - -
Af: afschrijvingen 680 680
Boekwaarde per 31 december 382 1.062

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad acceptgiro's - -
Voorraad compact discs 500 500

500 500

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen nalatenschappen - 53.688
Overige overlopende activa 1.402 421

1.402 54.109

Liquide middelen

ABN Amro rekeningcourant 119.624 31.456
ABN Amro spaarrekening 30.209 4.788
Postbank 26.488 31.968

176.321 68.212

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Eigen vermogen

Reserves
2012 2011

€ €
Continuiteitsreserve

Saldo per 1 januari 18.000 18.000
Bij: resultaatbestemming - -
Af: resultaatbestemming - -
Saldo per 31 december 18.000 18.000

Bestemmingsreserve Studiereis/bezoek ziekenhuis

Saldo per 1 januari 3.000 -
Bij: resultaatbestemming 3.000 3.000
Af: resultaatbestemming - -
Saldo per 31 december 6.000 3.000
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

2012 2012 2011 2011
€ € € €

Overige reserves

Saldo per 1 januari 93.094 1.766
Bij: baten uit eigen fondswerving 424.108 362.931
Bij: overige baten 1.000 10.100
Bij: dotatie fonds activa bedrijfsvoering - 2.545

425.108 375.576
Af: dotatie bestemmingsfonds
via resultaatbestemming 48.052 48.308
Af: dotatie bestemmingsfonds
via resultaatbestemming 296.494 200.609
Af: dotatie bestemmingsfonds
via resultaatbestemming 3.000 3.000
Af: kosten werving baten 25.765 30.172
Af: kosten beheer en administratie 2.446 2.159

375.757 284.248
Saldo per 31 december 142.445 93.094

De baten genoemd onder de overige reserves betreffen onbestemde giften.

Fondsen
2012 2011

€ €
Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Voorlichting/ bewustwording - -
Bestemmingsfonds Ziekenhuis Shaare Zedek - -
Fonds activa bedrijfsvoering - -

- -
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

2012 2012 2011 2011
€ € € €

Bestemmingsfonds Voorlichting/ bewustwording

Saldo per 1 januari - -
Bij: uit resultaatverdeling 48.052 48.308

48.052 48.308
Af: eigen bestedingen
Voorlichting/ bewustwording 30.529 31.121
Af: uitvoeringskosten
Voorlichting/ bewustwording 17.522 17.187

48.051 48.308
Saldo per 31 december - -

Bestemmingsfonds Ziekenhuis Shaare Zedek

Saldo per 1 januari - -
Bij: baten uit eigen fondswerving - -
Bij: uit resultaatverdeling 296.494 200.609

296.494 200.609
Af: eigen bestedingen
Ziekenhuis Shaare Zedek 296.000 200.000
Af: uitvoeringskosten
Ziekenhuis Shaare Zedek 494 609

296.494 200.609
Saldo per 31 december - -

Fonds activa bedrijfsvoering

Saldo per 1 januari - 2.545
Af: via resultaatbestemming - 2.545

- 2.545
Saldo per 31 december - -
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Kortlopende schulden
31-12-2012 31-12-2011

€ €
Overige schulden en overlopende passiva

Advertentiekosten 5.666 3.619
Portikosten 2.304 2.314
Administratie- en accountantskosten 2.533 2.533
Loonheffingen 1.061 814
Bankkosten 596 509

12.160 9.789

Kredietfaciliteit
De stichting beschikt over een faciliteit in rekening-courant bij haar bankier tot een bedrag van
€ 5.000. Voor deze faciliteit zijn geen zekerheden afgegeven.
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

Baten
werkelijk begroot werkelijk

2012 2012 2011
€ € €

Baten uit eigen fondswerving

Giften, donaties en schenkingen onbestemd 239.040 225.000 251.455
Nalatenschappen onbestemd 185.068 50.000 111.476

424.108 275.000 362.931

Overige baten

Sponsors, concerten en akties 1.000 5.900 10.100
1.000 5.900 10.100

Lasten

Bestedingen aan de doelstelling

Voorlichting/ bewustwording 48.051 51.250 48.308
Ziekenhuis Shaare Zedek 296.494 200.680 200.609

344.545 251.930 248.917

Kengetallen
Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten 81 90 67

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Werkelijk Begroot Werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Voorlichting/ bewustwording
Drukwerk 16.360 16.500 16.994
Porti 9.904 9.500 9.772
Propagandisten 4.265 8.500 4.355

Totaal eigen bestedingen 30.529 34.500 31.121
Uitvoeringskosten 17.522 16.750 17.187
Totaal besteed aan Voorlichting/ bewustwording 48.051 51.250 48.308

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.

Ziekenhuis Shaare Zedek

Afdrachten
Steun aan ziekenhuis 296.000 200.000 200.000

Totaal eigen bestedingen 296.000 200.000 200.000
Uitvoeringskosten 494 680 609
Totaal besteed aan Ziekenhuis Shaare Zedek 296.494 200.680 200.609

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Werkelijk Begroot Werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 25.765 27.125 30.172
25.765 27.125 30.172

Kosten eigen fondsenwerving

Advertentiekosten 8.359 10.000 9.328
Cd's voor donateurs - 3.570

8.359 10.000 12.898
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving 17.406 17.125 17.274

25.765 27.125 30.172

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.

Kosten van beheer en administratie

Uitvoeringskosten beheer en administratie 2.446 1.845 2.159
2.446 1.845 2.159

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en toezichthouders
Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toe-
gekend, behalve fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.
Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en
toezichthouders.
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6. Toelichting op de uitvoeringskosten over 2012

Werkelijk Begroot Werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Personeelskosten

Lonen en salarissen 20.800 21.000 20.800
Sociale lasten 1.287 2.500 1.533

22.087 23.500 22.333

Lonen en salarissen
Salarissen 20.800 21.000 20.800

20.800 21.000 20.800

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt, berekend
naar full-time dienstverbanden, 0,5 (2011: 0,5)

Sociale lasten
Premie sociale verzekeringen 1.287 2.500 1.533

1.287 2.500 1.533

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen 680 - 680
680 - 680

Overige bedrijfskosten

Bestuurs- en directiekosten

Reiskosten 1.810 2.000 2.020
1.810 2.000 2.020

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Werkelijk Begroot Werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Kantoor en algemene kosten

Accountants- en administratiekosten 3.462 3.000 3.261
Kantoorbenodigdheden 332 - 783
Beurskosten 4.703 2.000 3.105
Diversen 2.777 3.000 2.508

11.274 8.000 9.657

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rente bankrekeningen 777 100 421

Financiële lasten
Bankkosten 2.793 3.000 2.960

2.016 2.900 2.539
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7. Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming

Bestemming Doelstelling Werving Baten Totaal
Begroot

Lasten 2012
€ € € € € € €

Besteed aan doelstellingen
Afdrachten - 296.000 - - 296.000 200.000 200.000
Publiciteit en communicatie 30.529 - 8.359 - 38.888 44.500 44.019
Totaal eigen bestedingen 30.529 296.000 8.359 - 334.888 244.500 244.019

Uitvoeringskosten
Personeelskosten 11.043 - 11.044 - 22.087 23.500 22.333
Afschrijvingen 340 - 340 - 680 - 680
Bestuurs- en directiekosten 1.629 91 - 91 1.811 2.000 2.020
Kantoor- en algemene kosten 4.510 - 4.510 2.254 11.274 8.000 9.657
Financiële baten en lasten - 403 1.512 101 2.016 2.900 2.539
Totaal uitvoeringskosten 17.522 494 17.406 2.446 37.868 36.400 37.229

Totaal lasten 48.051 296.494 25.765 2.446 372.756 280.900 281.248

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Beheer en
Administratie

Werkelijk
2012

Werkelijk
2011

Voorlichting/
bewustwording

Ziekenhuis
Shaare

Fondsen-
werving
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Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn

Overige gegevens
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Overige gegevens

Controleverklaring

Voor de controleverklaring wordt verwezen naar de op de volgende pagina's
opgenomen controleverklaring.

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2012 ad € 52.352 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

werkelijk begroot werkelijk
2012 2012 2011

€ € €
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Onttrekking overige reserves 399.898 - 341.155
Toevoeging reserve studiereis -3.000 - -3.000
Toevoeging fonds voorlichting -48.052 - -48.308
Toevoeging fonds ziekenhuis -296.494 - -200.609
Onttrekking fonds activa bedrijfsvoering - - 2.545

52.352 - 91.783

Apeldoorn, 21 mei 2013

ds. H.Korving G.H. Gijsbertsen - Voortman C. den Hertog
Voorzitter Secretaris Penningmeester

J.C.Schuurman J.M. van den Berg H.J. Goudriaan

L.H. Trouwborst

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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Vendelier 4, Postbus 622, 3900 AP Veenendaal E: veenendaal@schuiteman.com
T: (0318) 618666, F: (0318) 610147 I: www.schuiteman.com

Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V. is statutair gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 08081961. Op alle overeenkomsten met Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V. zijn
algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, worden op verzoek toegestuurd en zijn te raadplegen op onze internetsite.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Shaare Zedek

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Shaare Zedek te
Apeldoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.



 
 

 

  

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting Shaare Zedek per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012
in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende
instellingen.

Veenendaal, 21 mei 2013
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.

Was getekend,
G. de Fluiter RA
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Specificatie van de materiële vaste activa

Jaar van Aanschaf- Afschrijving Boekwaarde Investering Des- Boekwinst/ Afschrijving Boekwaarde
aanschaf waarde t/m 2011 31-12-2011 investering    v.v.r. 2012 31-12-2012

€ € € € € € € €
Bedrijfsmiddelen
Beamer 2004 832 787 45 - - - - 45
Software 2010 283 131 152 - - - 79 73
Printer 2010 1867 1.002 865 - - - 601 264

2.982 1.920 1.062 - - - 680 382

Totaal materiële vaste activa 2.982 1.920 1.062 - - - 680 382

Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn
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