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Stichting @ease te Maastricht

Balans per 31 december 2019
(na voorstel  resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 2.416 1.557

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 0 500
Overige vorderingen  en overlopende
activa

2 
339 193

339 693

Liquide middelen 3 58.442 62.059

61.197 64.309
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Stichting @ease te Maastricht

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 49.617 73

Langlopende schulden
Waarborgsommen 300 0

Kortlopende schulden
Crediteuren 1.641 2.019
Overige schulden 5 9.639 62.217

11.280 64.236

61.197 64.309
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Stichting @ease te Maastricht

Staat van baten en lasten over 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 6 147.630 75.687

Afschrijvingen 7 491 350
Overige bedrijfskosten 8 97.399 93.897

Som der bedrijfslasten 97.890 94.247

Bedrijfsresultaat 49.740 -18.560

Financiële  baten en lasten 9 -196 -193

Resultaat voor belastingen 49.544 -18.753

Belastingen 0 0

Resultaat na belastingen 49.544 -18.753
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Stichting @ease te Maastricht

Grondslagen  van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres  en inschrijfnummer handelsregister

Stichting @ease is feitelijk en statutair  gevestigd  op Lantaarnstraat 9-A, 6211 KX te Maastricht
en is ingeschreven  bij het handelsregister onder nummer 69771235.

Algemene toelichting

De belangrijkste  activiteiten  van de rechtspersoon

Stichting @ease is opgericht op 29 september 2017. De activiteiten  van Stichting  @ease bestaan
voornamelijk uit het aanbieden van hulp en psychosociale  ondersteuning  op een laagdrempelige
manier aan jongeren tussen de 12 jaar en 25 jaar. De hulp wordt gratis verstrekt en aangeboden
vanuit vestigingen in de grote steden. In 2017 is de eerste vestiging geopend in Maastricht, in het
voorjaar van 2018 de tweede vestiging  in Amsterdam.

Algemene grondslagen  voor verslaggeving

De standaarden  op basis waarvan de jaarrekening  is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving
voor organisaties zonder winstoogmerk,  die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag  is vermeld vindt waardering plaats tegen de
nominale waarde.
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Stichting @ease te Maastricht

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs,  verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen  en indien van toepassing  met bijzondere waardeverminderingen.  De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte  economische levensduur  en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,  rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen  worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde  kostprijs.  De reële waarde en geamortiseerde  kostprijs  zijn
gelijk aan de nominale  waarde. Noodzakelijk  geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid  worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen  worden bepaald op basis van
individuele  beoordeling  van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
vennootschap.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde  kostprijs.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden  worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en
vervolgens  gewaardeerd tegen de geamortiseerde  kostprijs.  Dit is meestal de nominale  waarde.

Grondslagen  voor de bepaling  van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde  van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar  waarop zij
betrekking  hebben.
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Stichting @ease te Maastricht

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten  worden tijdsevenredig  verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten  wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten  op de ontvangen  leningen.
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Stichting @ease te Maastricht

Toelichting op de balans

1 Materiële vaste activa

Inven-
tarissen

€

Stand per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 1.907
Cumulatieve afschrijvingen  -350

Boekwaarde per
1 januari 2019 1.557

Mutaties
Investeringen 1.350
Afschrijvingen  -491

Saldo mutaties 859

Stand per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 3.257
Cumulatieve afschrijvingen  -841
Boekwaarde per
31 december 2019 2.416

Afschrijvingspercentages 20%

Het betreft de inrichting  van de vestigingen.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2 Overige vorderingen  en overlopende  activa

Overige vorderingen 159 18
Vooruitbetaalde  kosten 180 175

339 193
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Stichting @ease te Maastricht

31-12-2019 31-12-2018
€ €

3 Liquide middelen

Rabobank 58.442 62.059

4 Stichtingsvermogen

Algemene reserves 49.617 73

2019 2018
€ €

Algemene reserves

Stand per 1 januari 73 18.826
Uit resultaatverdeling 49.544 -18.753
Stand per 31 december 49.617 73

31-12-2019 31-12-2018
€ €

5 Overige schulden

Vooruitontvangen bijdragen 4.799 3.500
Reservering accountantskosten 4.840 4.840
Reservering kosten vestiging  Amsterdam 0 7.000
Te verrekenen subsidie  Gemeente Maastricht 0 46.877

9.639 62.217
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Stichting @ease te Maastricht

Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

6 Baten

Subsidie gemeente Maastricht 112.058 54.572
Lezingen & congressen 650 2.560
Donaties & giften 455 1.055
Bijdrage gemeente Amsterdam 32.667 17.500
Huuropbrengsten 1.800 0

147.630 75.687

De subsidie  2019 van de gemeente Maastricht ad. € 112.058 is nog niet definitief vastgesteld.

2019 2018
€ €

7 Afschrijvingen

Inventarissen 491 350

8 Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 45.808 38.493
Huisvestingskosten 29.384 38.053
Verkoop en marketing 12.301 9.528
Kantoorkosten 3.146 1.713
Algemene kosten 6.760 6.110

97.399 93.897

Overige personeelskosten

Inhuur locatiemanager 45.892 38.295
Diversen -84 198

45.808 38.493
Het bestuur  van de stichting is onbezoldigd.
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Stichting @ease te Maastricht

2019 2018
€ €

Huisvestingskosten

Huur bedrijfsruimte Maastricht 25.116 24.600
Onderhoud bedrijfsruimte Maastricht 1.052 3.254
Schoonmaakkosten  bedrijfsruimte Maastricht 3.016 3.199
Kosten vestiging Amsterdam 8.400 7.000
Correctie kosten vestiging  Amsterdam 2018 -8.200 0

29.384 38.053

Verkoop en marketing

Reclame- en advertentiekosten 1.238 0
Relatiegeschenken 55 0
Representatiekosten 1.416 752
Reis- en verblijfkosten 1.290 230
Kosten lezingen & workshops 4.243 2.884
Website 1.535 1.768
Openingen en evenementen 2.524 3.894

12.301 9.528

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 125 71
Drukwerk 1.380 39
Telefoonkosten 1.133 844
Kleine inventaris 508 759

3.146 1.713

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 120 0
Assurantiepremie 1.600 1.135
Accountantskosten 4.981 4.840
Overige algemene kosten 59 135

6.760 6.110

9 Financiële baten en lasten

Bankkosten -196 -193
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Stichting @ease te Maastricht

Ondertekening van de jaarrekening

Maastricht , 26 mei 2020

A.B.A. Doodeheefver M.T.M. Mendes de Leon
Voorzitter/secretaris Penningmeester

T.A.M.J. van Amelsvoort M.C. Klaassen - Boatfield
Bestuurder Bestuurder
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Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: het bestuur van Stichting @ease 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
  
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, jaarrekening 2019 van Stichting 
@ease te Maastricht gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting @ease per 31 
december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019;  
2. de winst- en verliesrekening over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.  
Wij zijn onafhankelijk van Stichting @ease zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.   
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 
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B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit:   
 

1. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

2. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;  

3. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

4. het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;    

5. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en  

6. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.   
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Wij communiceren met u onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   
 
Maastricht, 26 mei 2020 
 
A&D accountants en belastingadviseurs  
 
 
 
 
 
Drs. J.M.A. Versteegh RA 
  


