
 

 

Correspondentieadres: Meeuwenlaan 9, 3233BH Oostvoorne, The Netherlands 

 

Oostvoorne,  10 juni 2017 

 

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

ACCOUNTANTSRAPPORT 

1. Samenstellingsverklaring van de accountant  

2. Algemeen  

3. Resultaat  

JAARREKENING 

1. Balans per 31 december 2016  

2. Staat van baten en lasten over 2016  

3. Toelichting op de balans per 31 december 2016  

4. Overige toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

 

De jaarrekening van Stichting lnternational Seafarers Centre LCO te Oostvoorne is door 

Accountantskantoor Voorne-Putten (V-P) samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2016, de winst- en verliesrekening en het 

kasstroomoverzicht over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard 

wordt verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 

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 hebben wij door liet lezen 

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 

kennis van Stichting International Seafarers Centre LCO. 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. 

 

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 van 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. 

 

Hoogachtend,  

 

Accountantskantoor Voorne-Putten B.V 

 

Drs. M. Walraven RA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 ALGEMEEN 

 

2.1 Bedrijfsgegevens  

De activiteiten van Stichting International Seafarers Centre LCO bestaan voornamelijk uit het 

beheren en faciliteren van een zeemanshuis in Oostvoorne. 

 

2.2 Bestuur 

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:  

- B.R. Koning (voorzitter) 

- Mevr. A.G.J. Gruisen-Heijlands (secretaris) 

- M.C. Vinke (penningmeester) 

 

2.3 Oprichting stichting  

Bij notariële akte d.d. 8 april 2014 verleden voor notaris mr. Rogier Alexander Tetteroo te Rotterdam 

is opgericht de Stichting International Seafarers Centre LCO. De activiteiten worden met ingang van 

voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de St. lnternational Seafarers  Centre LCO. 

 

2.4 Doelstelling 

Het doel van de stichting is:  

- het bevorderen van het welzijn van zeevarenden in het algemeen; 

- het onderhouden en uitbouwen van koopvaardijpastoraat in de havens van Rotterdam-Rijnmond;  

- al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

 

2.5 Middelen 

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van:  

a. het in stand houden en exploiteren van een zeemanshuis in de regio Rotterdam-Europoort;  

b. het bieden van gastvrijheid door inzet van gastvrouwen en gastheren (vrijwilligers) in het 

zeemanshuis;  

c. het bezoeken van schepen en het verlenen van eventuele bijstand aan opvarenden; 

d. het bevorderen van bekendheid van het werk aan kerken, overheden, bedrijfsleven en overige 

organen;  

e. zitting nemen in het landelijk bestuur van Stichting Nederlandse Zeetnanscentrale. 

 

2.6 Bestemming van het resultaat 2016  

Het resultaat over 2016 bedraagt €, 6.710 tegenover een resultaat over 2015 van € I .405.  

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel 

verslag. 

 

2.7 Bestemming van het resultaat 2015  

De bestemming van het resultaat over het jaar 2015 is, conform het bestuursvoorstel, door de 

bestuursvergadering 23 mei 2016 vastgesteld. Het resultaat over 2015 ad € 1 .405 is toegevoegd aan 

de algemene reserve. 



 

 

 

3 RESULTAAT 

3.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2016 bedraagt € 6.710 tegenover € 1.405 in 2015. De resultaten over beide jaren 

kunnen als volgt worden samengevat: 

 

Zie bijlage 1 (resultaat overzicht) 

 

JAARREKENING 

 

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

 

Zie bijlage 2 (balans per 31-12-2016) 

 

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

 

Zie bijlage 3 (Staat van baten en lasten 2016) 

 

3 TOELICHTING OP DE BALANS  PER 31 DECEMBER 2016 

 

Zie bijlage 4 (toelichting op de balans 2016 blad 1, 2 en 3) 

 

4 TOELICHTING ALGEMEEN 

4.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 

De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 23 mei 2016. Het 

bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

4.2 Bestemming over het resultaat van 2016 

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 

 

2016 

€ 

Resultaat 6.710 

Toevoeging algemene reserves 6.710 

 

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Daarnaast is een bedrag van € 15.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor een 2e bus. Ook 

is een bedrag ad. € 15.624 toegevoegd aan de bestemmingsreserve boekwaarde activa. 

 

Oostvoorne, 10 juni 2017 

Het bestuur 


