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Aan het bestuur van 

Stichting Suzuki Rhino Club

Lange Dreef 12

4131 NH  VIANEN

Barendrecht, 23 april 2021

In uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van

Stichting Suzuki Rhino Club te Vianen samengesteld.

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Suzuki Rhino Club is door ons samengesteld op basis van de

van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020

en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze 

toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat 

u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd

vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht 

en volgens de richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem

(NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voor-

schriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

(NOAB). Daardoor mag u er van uit 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaglegging.

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

financiële verslaggeving toegepast.
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Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de algemene leverings- 
betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van de Nederlandse Orde van Administratie-
en Belastingdeskundigen. De voorwaarden worden u op eerste verzoek toegezonden.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
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De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen,

het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van 

financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en/of kredietrapportage. 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.

Wij verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

BLAAK & PARTNERS B.V.

H. Blaak
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angheij
Herman Blaak



ALGEMEEN

Doelstelling

De activiteiten van Stichting Suzuki Rhino Club bestaan voornamelijk uit het verwerven

van fondsen waarmee natuurprojecten worden ondersteund die onder meer het uitsterven 

van de neushoorn voorkomen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden, namelijk:

- de heer T.G.M. van Dam (voorzitter)

- de heer M. Belhaj (penningmeester)

- de heer M. de Wilt (bestuurslid)

- de heer C.J.L.J. van der Sanden (bestuurslid)
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FINANCIEEL VERSLAG



STICHTING SUZUKI RHINO CLUB, VIANEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

                31-12-2020                 31-12-2019

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsvorderingen 1.500 36.311

Omzetbelasting 9.718 -

Overige vorderingen en 

overlopende activa 282 10

11.500 36.321

Liquide middelen 381.121 376.012

392.621 412.333

392.621 412.333
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STICHTING SUZUKI RHINO CLUB, VIANEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

                31-12-2020                 31-12-2019

STICHTINGSVERMOGEN

Bestemmingsreserve 333.147 397.522

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelsschulden 58.369 9.748

Omzetbelasting - 2.618

Overige schulden en

overlopende passiva 1.105 2.445

59.474 14.811

392.621 412.333
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STICHTING SUZUKI RHINO CLUB, VIANEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten 26.890 220.849

Lasten 33.014 102.680

-6.124 118.169

Algemene beheerkosten:

Algemene kosten 58.082 14.948

Som der kosten 58.082 14.948

Exploitatieresultaat -64.206 103.221

Rentelasten 169 297

Resultaat uit gewone exploitatie -64.375 102.924

Verwerking resultaat uit gewone

exploitatie 64.375 -102.924

Exploitatiesaldo - -

2020 2019
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STICHTING SUZUKI RHINO CLUB, VIANEN

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Suzuki Rhino Club, statutair en feitelijk gevestigd te Vianen,

Lange Dreef 12, bestaan voornamelijk uit het verwerven van fondsen waarmee natuurprojecten 

worden ondersteund die onder meer het uitsterven van de neushoorn voorkomen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijzen. Tenzij anders 

vermeld zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.

Alle bedragen luiden in hele euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Handelsvorderingen

Gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid.

Bestemmingsreserve

Baten uit fondsenwervingen worden verantwoord in het jaar dat deze zijn toegezegd.

Het verschil tussen baten uit fondsenwervingen en donaties, overige kosten en financiële

baten en lasten wordt in de bestemmingsreserve verwerkt.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden,

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin

de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten, welke hun oorsprong vinden

in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De overige baten 

en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven

en ontvangen gelden in de verslagperiode.
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TOELICHTING OP DE BALANS 

31-12-2020 31-12-2019

Handelsvorderingen

Saldo per 31 december 1.500 36.311

Overige vorderingen en

overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 272 -

Nog te ontvangen bedragen 10 10

282 10

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 262.521 257.422

Rabobank spaarrekening 118.600 118.590

381.121 376.012

2020

Bestemmingsreserve

Saldo per 1 januari 397.522

Resultaat uit gewone exploitatie -64.375

Saldo per 31 december 333.147

31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden en overlopende passiva

Accountants- en advieskosten 850 850

Overige schulden 255 1.595

1.105 2.445
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020 2019

Baten

Donaties leden via Nimag Auto's 14.220 112.620

Donaties leden rechtstreeks 4.840 5.320

Ambassadeurschap - 22.310

Donaties via Nimag Motor & Marine - 13.568

Donaties via Nimag Auto's dealers 7.830 62.016

Overige donaties - 5.015

26.890 220.849

De baten zijn ten opzichte van 2019 met 87,8% gedaald.

Lasten

Donaties George Adamson Wildlife 31.934 95.500

Onderdelen en technische support Tony - 3.380

Kosten Visa Tony 1.080 3.800

33.014 102.680

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers in dienst (2019: -).

Algemene kosten

Kosten afscheidsboek 31.331 -

Fiscale advieswerkzaamheden 5.762 9.506

Accountants- en advieskosten 843 850

Administratiekosten 4.770 4.290

Marketingkosten 15.054 60

Overige algemene kosten 322 242

58.082 14.948
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2020 2019

Rentelasten

Rente en bankkosten 169 297

Verwerking resultaat uit gewone exploitatie

Ten laste van / dotatie bestemmingsreserve -64.375 102.924
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