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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Complex Care United
Ter attentie van V.S.Y. Liem
Sweelinckplein 28
2517 GN  's-Gravenhage

Amsterdam 29 juni 2019

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samen-
stellingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Complex Care
United te 's-Gravenhage.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Complex Care United te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
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 zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Complex Care United.

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.

Amsterdam, 29 juni 2019

Londen & Van Holland 
Registeraccountants en Belastingadviseurs

was getekend

M. Ketelaars AA                                                          



2. BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie (in het bestuursverslag) 

Sinds de oprichting van 2CU in 2016 groeien de financiële middelen van de stichting gestaag. Waar
de financiële basis in 2016-2017 met name bestond uit donaties ontvangen voor de verschillende
acties die voor 2CU zijn gehouden zien we in 2018 dat subsidie inkomsten ( %) een aanzienlijk deel
van de financiële basis uitmaakt.

De activiteiten 

In 2018 hebben we met subsidie à € 13.271,- van FNO 8 keer huifbedrijden voor 81 gezinnen met
een kind met ZEVMB kunnen organiseren. Met de bijdrage van € 6.500,- van het Vaillantfonds
hebben we diverse gezinnen kunnen ondersteunen en een hart onder de riem kunnen steken zodat
zij even de zinnen konden verzetten en zich gezien voelden. Uit de belangstelling en de
betrokkenheid van de doelgroep merken we dat we aansluiten bij de leefwereld van de gezinnen en
wij zien er naar uit deze activiteiten ook in 2019 door te zetten.

Ook in 2018 heeft 2CU steun in de vorm van donaties gekregen om verschillende activiteiten
waaronder de jaarlijkse Hoofdstad-Hofstad (bak)fietstocht te kunnen organiseren.  Ook in de vorm
van steun in natura heeft 2CU veel hulp mogen ontvangen. Zo heeft de Ronde Tafel 54 gezinnen
vanaf de boot een onvergetelijke intocht van Sinterklaas laten beleven en hebben zij tevens geld
opgehaald door middel van de wijnactie. Daarnaast zijn er substantiële fondsen opgehaald bij de
uitvaart van Jeroen, één van onze deelnemers van het huifbedrijden, welke ons helaas is ontvallen.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft 

2CU kent ook in 2018 een gezonde financiële bedrijfsvoering. Er is in 2018 besloten te investeren in
de professionalisering van de organisatie met het oog op het ontvangen van een grote subsidie van
Handicap NL per 1 januari 2019. Hierdoor is het resultaat over 2018 negatief, hetgeen wij volgend
jaar weer verwachten in te lopen. Wel hebben wij hierdoor beter bij kunnen dragen aan de missie
van de stichting: het vergroten van de impact en het zichtbaar maken van de groep mensen met
ZEVMB. 

De zichtbaarheid en de bekendheid van de doelgroep ZEVMB is tevens toegenomen door het gebruik
van social media en steeds meer mensen weten onze website te vinden. Wij zijn begonnen deze
verder te professionaliseren en te voorzien van meer gebruiksgemak. Daarnaast zal onze nieuwe
huisstijl ook op de site worden doorgevoerd, zodat we door middel van herkenbaarheid onze
zichtbaarheid en die van de doelgroep vergroten.

Het belang van werkzaamheden van vrijwilligers 

In 2019 verwachten we nog een aantal subsidies te kunnen verwerven om de huidige activiteiten
voor onze doelgroep voort te zetten en nieuwe activiteiten te kunnen organiseren. Het organiseren
en uitvoeren van de activiteiten kunnen we niet alleen. We blijven een beroep doen op onze
vrijwilligers en sponsoren. 

Samenvatting van de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar 

Het benefietconcert dat eind 2017 plaats vond, heeft gezorgd voor een aantal nieuwe friends. Zij
vormen een groep donateurs die zich voor een periode van tenminste 5 jaar voor een bepaald
bedrag per jaar aan 2CU verbinden. Samen met anonieme donateurs en acties/collectes geven zij
het noodzakelijke steuntje in de rug 

In 2018 zijn diverse inspanningen verricht om de eerste grote subsidie voor 2CU binnen te halen.
HandicapNL heeft 2CU toegezegd om vanaf 2019 de stichting voor 100.000 euro voor de duur van 3
jaar te ondersteunen. Deze toezegging maakte het mogelijk om in september 2018 een directeur
(0,8fte) aan te stellen. De financiële middelen waren op dat moment echter nog onvoldoende om
naast een directeur ook een projectmedewerker te kunnen continueren.

WIT
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Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken 

Het bestuur van 2CU ziet 2019 positief tegemoet. Zij verwacht de zichtbaarheid en de impact van de
groep ZEVMB verder te kunnen uitbouwen met als doel de kwaliteit van leven van mensen met
ZEVMB en hun gezinnen te verbeteren en te zorgen dat zij een volwaardig onderdeel zijn van onze
samenleving.

Wij hopen van harte, dat u met belangstelling kennis neemt van de resultaten van 2CU over 2018. 

's-Gravenhage, 29 juni 2019

Vanessa Liem
Voorzitter

Rosemarijn de Boer
Penningmeester

WIT
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3. JAARREKENING



Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(vóór resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1 135 -

Liquide middelen 2 12.860 39.229

12.995 39.229

WIT
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Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

31-12-2018 31-12-2017

€ € € €
PASSIVA

Stichtingsvermogen 3 7.407 30.522

Kortlopende schulden 4 5.588 8.707

12.995 39.229

WIT
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Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

2018 2017

€ € € €

Giften en donaties 5 35.478 36.879
Inkoopwaarde van de omzet 6 (7.808) (956)

Brutowinst 27.670 35.923

Lasten

Personeelskosten 7 42.452 7.488
Overige lasten 8 8.326 1.592

Som der bedrijfslasten 50.778 9.080

Bedrijfsresultaat (23.108) 26.843

Rentelasten en soortgelijke kosten 9 (7) -

Netto resultaat (23.115) 26.843

WIT
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Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Complex Care United is feitelijk en statutair gevestigd op Sweelinckplein 28, 2517 GN te 's-
Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65791789.

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Complex Care United bestaan voornamelijk uit:
Het waarborgen van kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke, lichamelijke en met
elkaar interfererende handicaps door het bieden van ondersteuning alsmede het stimuleren van
onderzoek en kennisdeling op dit gebied en het bijdragen aan innovatie op het gebied van
hulpmiddelen en zorg.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

GRONDSLAGEN 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 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 opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten 

De baten omvat de opbrengsten uit de donaties van verschillende bedrijven en pariculieren.

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

WIT
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Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €
1  Vorderingen

Rekening-courant directie 135 -

31-12-2018 31-12-2017

€ €
2  Liquide middelen

Rabobank 12.622 39.229
Overlopende kruisposten 238 -

12.860 39.229

WIT
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Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

PASSIVA 

3  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

Onverdeeld
resultaat

(incl.
resultaat

boekjaar)

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2018
3.679 26.843 30.522

Resultaat boekjaar - (23.115) (23.115)
Mutatie uit resultaatverdeling 26.843 (26.843) -

Stand per 31 december 2018 30.522 (23.115) 7.407

31-12-2018 31-12-2017

€ €
4  Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.473 717
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.089 2.307
Overige schulden en overlopende passiva 1.026 5.683

5.588 8.707

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.089 2.307

WIT
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Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
BATEN

2018 2017

€ €

5  GIFTEN EN DONATIES

Opbrengsten giften 35.478 36.879

2018 2017

€ €

6  INKOOPWAARDE VAN DE OMZET

Kostprijs activiteiten 7.808 956

2018 2017

€ €

7  PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen 35.982 6.421
Sociale lasten en pensioenlasten 6.470 1.067

42.452 7.488

Gemiddeld aantal werknemers

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 1,00
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

2018 2017

€ €

8  OVERIGE LASTEN

Overige personeelskosten 583 -
Huisvestingskosten 484 484
Verkoopkosten 1.986 593
Kantoorkosten 4.618 325
Algemene kosten 655 190

8.326 1.592
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Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

2018 2017

€ €

9  RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Rente belastingen 7 -

's-Gravenhage, 29 juni 2019

Stichting Complex Care United

SIGNER2 SIGNER3 SIGNER4

V.S.Y. de Vries-Liem L.A.H.S. de Zoeten R. de Boer
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