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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Meierij Accountancy & Advies B.V., Sluitappel 83, 5491 TS Sint-Oedenrode,

t  085 4890930, e  info@meierijaccountancy.nl, i  www.meierijaccountancy.nl

IBAN nr.: NL67 RABO 0158 0338 68, BTW nr.: NL8506.12.974.B.01, KvK nr.: 52820696

Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de algemene voorwaarden NBA van toepassing. De algemene voorwaarden liggen op ons kantoor 
ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op www.meierijaccountancy.nl.

               Stichting PMDD Nederland
               Ter attentie van het bestuur
               Boskantseweg 83
               5492 VA  SINT-OEDENRODE

Referentie: 3960                Sint-Oedenrode, 18 december 2022
Betreft:      jaarrekening 2020/2021

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

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. 

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 algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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 PMDD Nederland.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020/2021 van uw
stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2020/2021 en de toelichting, welke
tezamen de jaarrekening 2020/2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting PMDD Nederland te Sint-Oedenrode is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2020/2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
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Meierij Accountancy & Advies B.V., Sluitappel 83, 5491 TS Sint-Oedenrode,

t  085 4890930, e  info@meierijaccountancy.nl, i  www.meierijaccountancy.nl

IBAN nr.: NL67 RABO 0158 0338 68, BTW nr.: NL8506.12.974.B.01, KvK nr.: 52820696

Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de algemene voorwaarden NBA van toepassing. De algemene voorwaarden liggen op ons kantoor 
ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op www.meierijaccountancy.nl.

Hoogachtend,
Meierij Accountancy & Advies B.V.

J.G.P. Brouwers - Van de Wiel AA
Accountant-Administratieconsulent

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

- Het creëren van meer bekendheid en bewustwording voor de aandoening PreMenstrual Dysphoric Disorder 
(PMDD) in Nederland onder professionals en vrouwen, zodat deze aandoening bij vrouwen herkend en erkend 
wordt.
- Het bieden van voorlichting/ondersteuning/advies aan vrouwen met de diagnose PMDD.
- Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen
van de stichting.
- De stichting beoogt het algemeen nut.
- De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

- L.H. Freeke-Bruil
- L.M.A. Balk-van Berendonk
- P.L.M. Pijnacker-Witteman

Blijkens de akte d.d. 24 augustus 2020 werd de stichting Stichting PMDD Nederland per genoemde datum
opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80132065.

De doelstelling van Stichting PMDD Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Het bestuur bestaat uit:
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

1.3  Resultaatvergelijking

€ %

Baten 4.906 100,0%

Bruto exploitatieresultaat 4.906 100,0%

Verkoopkosten 95 1,9%

Autokosten 179 3,7%

Kantoorkosten 483 9,9%

Algemene kosten 1.169 23,8%

Beheerslasten 1.926 39,3%

Exploitatieresultaat 2.980 60,7%

Rentelasten en soortgelijke kosten (123) -2,5%

Som der financiële baten en lasten (123) -2,5%

Resultaat 2.857 58,2%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020/2021
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

1.4  Financiële positie

€ €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 3.983

Liquiditeitssaldo 3.983

Af: kortlopende schulden 1.126

Werkkapitaal 2.857

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.857

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 2.857
2.857

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 2021
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2.  JAARREKENING



Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 3.983

Totaal activazijde 3.983

31 december 2021
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 2.857

2.857           

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 40

Overlopende passiva 1.086
1.126

Totaal passivazijde 3.983

31 december 2021
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.2  Staat van baten en lasten over 2020/2021

2020/2021

€

Giften en baten uit fondsenwerving 4.906

Baten 4.906

Bruto exploitatieresultaat 4.906

Verkoopkosten 95

Autokosten 179

Kantoorkosten 483

Algemene kosten 1.169

Beheerslasten 1.926

Exploitatieresultaat 2.980

Rentelasten en soortgelijke kosten (123)

Som der financiële baten en lasten (123)

Resultaat 2.857

Resultaat 2.857

Bestemming resultaat:
Stichtingskapitaal 2.857

2.857
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Boskantseweg 83 te Sint-Oedenrode.

- Het creëren van meer bekendheid en bewustwording voor de aandoening PreMenstrual Dysphoric Disorder
(PMDD) in Nederland onder professionals en vrouwen, zodat deze aandoening bij vrouwen herkend en erkend
wordt, het bieden van voorlichting/ondersteuning/advies aan vrouwen met de diagnose PMDD.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.

De activiteiten van Stichting PMDD Nederland, statutair gevestigd te Sint-Oedenrode, bestaan voornamelijk
uit:

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

Stichting PMDD Nederland, statutair gevestigd te Sint-Oedenrode is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 80132065.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
opgenomen tegen de nominale waarde.
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. 
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021
€

Liquide middelen

ING Bank NL48 INGB 0008 7086 89 3.983
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2020/2021
€

Stichtingskapitaal
Stand per 24 augustus -

Bestemming resultaat boekjaar 2.857

Stand per 31 december 2.857

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021
€

Handelscrediteuren

Crediteuren 40

Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten 1.000

Nog te betalen bankkosten 19

Nog te betalen automatiseringskosten 67
1.086
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Stichting PMDD Nederland

Sint-Oedenrode

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020/2021

€

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties 4.906

Verkoopkosten
Verteer 78

Kosten website 10

Overige verkoopkosten 7
95

Autokosten

Reiskostenvergoedingen 179

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 45

Kosten automatisering 438
483

Algemene kosten
Accountantskosten 1.000

Notariskosten 107

Overige algemene kosten 62
1.169

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 123

L.M.A. Balk-van Berendonk
Penningmeester

P.L.M. Pijnacker-Witteman
Secretaris

Sint-Oedenrode, ... december 2022
Stichting PMDD Nederland

L.H. Freeke-Bruil
Voorzitter
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