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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam 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 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'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Bureau Clara
Wichmann.

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.

Amsterdam, 30 juni 2022

Vallei Accountants B.V.

H.A. Bootsveld RA                                                          
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

BALANS  PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 4.021 -

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 96.611 7.278

Liquide middelen 213.763 214.165

Totaal activa 314.395 221.443
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen
199.405 132.501

Voorzieningen
22.269 30.085

Kortlopende schulden

Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale verzekeringen 8.768 12.656
Overige schulden en overlopende passiva 83.953 46.201

92.721 58.857

Totaal passiva 314.395 221.443
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 291.030 257.196
Toekenningen/(vrijval) voorzieningen
garantstelling 11.494 45.918
Lasten uit hoofde van personeels-
beloningen 142.613 115.061
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 245 -
Huisvestingskosten 11.856 7.883
Verkoopkosten 1.865 2.782
Kantoorkosten 3.070 1.086
Algemene kosten 11.835 10.562
Externe kosten Alliantie "Samen werkt het!" 40.745 25.153

Totaal van som der kosten 223.723 208.445

Totaal van bedrijfsresultaat 67.307 48.751

Rentelasten en soortgelijke kosten -403 -364

Totaal van resultaat voor
belastingen 66.904 48.387

Belastingen over de winst of het verlies - -

Totaal van resultaat na belastingen 66.904 48.387
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

2021 2020
€ €

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 67.307 48.751

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 245 -
Toename van de voorzieningen 2.544 19.658
Afname van de voorzieningen -10.360 -16.575

-7.571 3.083

Verandering in werkkapitaal
Overlopende activa -89.333 10.352
Toename (afname) van overige schulden 33.864 32.632

-55.469 42.984

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.267 94.818

Betaalde interest -403 -364

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 3.864 94.454

Totaal  van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa -4.266 -

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen -402 94.454

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 214.165 119.711
Toename (afname) van geldmiddelen -402 94.454
Geldmiddelen aan het einde van de periode 213.763 214.165
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Bureau Clara Wichmann is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV
te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41180745.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Bureau Clara Wichmann bestaan voornamelijk uit het ondersteunen/voeren
van rechtszaken om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Bureau Clara Wichmann zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De verschillen en redenen die tot herziening van de  indeling en bedragen ten opzichte van
voorgaand jaar hebben geleid 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

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 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen 

Voorziening garantstellingen
De voorziening garantstellingen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde voor de ingeschatte kosten uit
hoofde van de procedures waarvan de kosten voor rekening van de stichting zullen komen.

Indien de contante waarde materieel afwijkt van de nominale waarde, wordt de contante waarde
gehanteerd.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, dit komt meestal
overeen met de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

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.

Omzetverantwoording 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

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.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Inventaris
€

Boekwaarde per 1 januari 2021 -
Investeringen 4.266
Afschrijvingen -245

Boekwaarde per
31 december 2021 4.021

Op de materiële vaste activa wordt 20 % afgeschreven

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overlopende activa

Rente - 57
Subsidies - 4.677
Nog te ontvangen giften 2.985 2.544
Nog te ontvangen bijdragen proceskosten 87.557 -
Nog te ontvangen onderwijsuren UvA 6.069 -

96.611 7.278

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

ING 128.197 158.731
Triodos 85.566 55.434

213.763 214.165

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

PASSIVA 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 200.906 132.501
Onverdeeld resultaat -1.501 -

199.405 132.501

2021 2020
€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 132.501 84.114
Uit resultaatverdeling 68.405 48.387

Stand per 31 december 200.906 132.501

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 68.405.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorziening garantstellingen 
Garantstelling 2018 - 4.002
Garantstelling 2019 10.378 20.083
Garantstelling 2020 2.000 6.000
Garantstelling 2021 9.891 -

22.269 30.085

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is geen materieel verschil tussen de
nominale en de contante waarde.

2021 2020
€ €

Garantstelling 2018 

Stand per 1 januari 4.002 4.002
Vrijval -4.002 -

Stand per 31 december - 4.002

Garantstelling 2019

Stand per 1 januari 20.083 23.000
Toekenning 11.655 49.208
Besteding -19.002 -35.550

12.736 36.658
Vrijval -2.358 -16.575

Stand per 31 december 10.378 20.083
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

2021 2020
€ €

Garantstelling 2020

Stand per 1 januari 6.000 -
Toekenning - 6.000

6.000 6.000
Vrijval -4.000 -

Stand per 31 december 2.000 6.000

Garantstelling 2021

Stand per 1 januari - -
Toekenning 10.200 -
Besteding -309 -

Stand per 31 december 9.891 -

Het totaal van de toekenning en vrijval is verwerkt via de Staat van Baten en Lasten.

De garantstellingen hebben een kortlopend karakter.

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.571 7.989
Loonheffing 7.197 4.667

8.768 12.656

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2.501 1.509
Vakantiegeld 5.564 4.923
Vooruitgefactureerde bedragen 69.838 38.044
Door te storten donaties 6.050 -
Nog te betalen proceskosten - 1.664
Nog te betalen kosten Alliantie "Samen werkt het!" - 61

83.953 46.201

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen  en regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake b etalingen ter verkrijging van
(gebruiks)rechten 

Huurverplichtingen onroerende zaken
De stichting is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2021 terzake van huur van
kantoorruimte (€ 12.740 per jaar).
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021 2020

€ €

Baten

Donaties 94.468 109.049
Onderwijsactiviteiten 6.069 6.823
Subsidies 105.449 141.324
Bijdragen 85.044 -

291.030 257.196

Stichting Bureau Clara Wichmann maakt onderdeel uit van Alliantie Samen werkt het!. Deze alliantie
heeft subsidie ontvangen waarvan in 2021 een bedrag van € 105.449 is toegewezen aan Stichting Bureau
Clara Wichmann.

2021 2020
€ €

Toekenningen/(vrijval) voorzieningen garantstelling

Toekenning/(vrijval) voorziening garantstelling 2018 -4.002 -
Toekenning/(vrijval) voorziening garantstelling 2019 9.296 32.633
Toekenning/(vrijval) voorziening garantstelling 2020 -4.000 13.285
Toekenning/(vrijval) voorziening garantstelling 2021 10.200 -

11.494 45.918

2021 2020
€ €

Lasten uit hoofde van personeels-
beloningen

Lonen 109.234 87.054
Sociale lasten en pensioenslasten 21.915 20.364
Overige personeelsbeloningen 11.464 7.643

142.613 115.061

Lonen

Bruto lonen 99.312 92.313
Vakantiedagenverplichting - -2.247
Vakantiegeldverplichting 7.672 7.353
Gratificaties 2.250 -
NOW subsidie - -10.365

109.234 87.054
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

2021 2020
€ €

Overige personeelsbeloningen

Vergoedingen 3.348 2.250
Reis- en verblijfkosten 3.612 85
Verzuimverzekering 4.504 5.308

11.464 7.643

Bij de vennootschap waren in 2021 gemiddeld 3 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2020: 3).

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste acti va en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 245 -

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 11.856 7.883

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.439 -
Representatiekosten 426 2.782

1.865 2.782

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 213 399
Porti 566 532
Telefoon 325 -
Contributies en abonnementen 1.966 155

3.070 1.086

Algemene kosten

Administratiekosten 4.252 3.865
Advieskosten 3.109 -
Website 4.474 6.697

11.835 10.562
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Stichting Bureau Clara Wichmann, Amsterdam

2021 2020
€ €

Externe kosten Alliantie "Samen werkt het!" 

Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit B.1 - 121
Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit B.3 8.620 2.904
Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit B-algemeen 2.284 -
Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit C.4 29.841 21.964
Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit D-algemeen - 164

40.745 25.153

Amsterdam, 30 juni 2022

Mevrouw A. de Casparis Mevrouw L. Tjon Soei Len-
Thompson 

Directeur Directeur
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