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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting Time Out
Mevr. F.B. Voskens-Nabben en Mevr. M.E. Helmann
Zandvoorterpad 2
2051 BC OVERVEEN

Hoofddorp, 22 maart 2022
Betreft: jaarrekening 2021

Geachte mevr. Voskens-Nabben en M.E. Helmann,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Time Out te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en
verliesrekening over 2021 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
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 voorschriften 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 financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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.
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Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor

R. Smit
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Stichting Time Out te Overveen
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 16 augustus 2018 werd de stichting Stichting Time Out per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72366087.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Time Out wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:
1. Het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren van 18-35 jaar en van de
onderlinge dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren d.m.v. het ondersteunen en initiëren van
oorspronkelijke , interactieve concepten en projecten.
2. Het bevorderen dat aan jongeren, al dan niet samen met betrokkenen, een podium geboden wordt voor
(onzichtbare) aandoeningen, (psychische) belemmeringen, vraagstukken en onderwerpen in studie- en
werkomgeving waar een taboe op rust dan wel waarover een dilemma bestaat.
3. Het bevorderen dat jongeren zelf in actie komen tegen dan wel ter voorkoming van de onder 2
genoemde verschijnselen, het zo mogelijk (doen) creëren en (doen) instandhouden van een platform
daarvoor en het bijdragen aan een traject van bewustwording tot en met transformatie, waarbij de regie in
handen is van de jongeren.
4. Het waar mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van vorenstaande.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- F.B. Voskens-Nabben
- M.E. Helmann
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2. JAARREKENING
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Stichting Time Out te Overveen
2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

ACTIVA

31 december 2020
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen

3.556

750

3.779
12.500

12.536
19.835

13.286

Liquide middelen

12.896

78.280

Totaal activazijde

32.731

91.566

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 maart 2022
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Stichting Time Out te Overveen
2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

11.499

31.127

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

11.499
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overige schulden

19.847
1.385

Totaal passivazijde

59.439
1.000
21.232

60.439

32.731

91.566

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 maart 2022
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31.127

Stichting Time Out te Overveen
2.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021

2020

€

€

Diverse baten
Subsidiebaten
Totaal Baten

22.475
105.031
127.506

21.604
220.725
242.329

Tournee
Organisatie
Marketing & Publiciteit
Activiteitenlasten

138.152
2.648
6.119
146.919

143.057
62.894
21.858
227.809

Bruto exploitatieresultaat
Exploitatieresultaat

-19.413
-19.413

14.520
14.520

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-215
-215
-19.628

-218
-218
14.302

Resultaat

-19.628

14.302

-19.628
-19.628

14.302
14.302

Bestemming resultaat:
Stichtingskapitaal

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 maart 2022
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Stichting Time Out te Overveen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Time Out, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
- het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren van 18-35 jaar en van de
(onderlinge) dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren d.m.v. het ondersteunen en initiëren van
oorspronkelijke, interactieve concepten en projecten.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Time Out, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 72366087.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
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.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
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.
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.
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Stichting Time Out te Overveen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Baten
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.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
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.
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Stichting Time Out te Overveen
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2021
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

3.556

31-12-2020
€
750

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

31-12-2021
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

3.779

31-12-2021
€

31-12-2020
€
12.536

31-12-2020
€

Omzetbelasting
1.684
2.095
3.779

Omzetbelasting aangifte 4e kwartaal
Omzetbelasting suppletie boekjaar

31-12-2021
€
Overige vorderingen
Te ontvangen subsidie Fonds 21

12.500

31-12-2021
€
Liquide middelen
Triodos bank .659

12.896
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12.536
12.536

31-12-2020
€
-

31-12-2020
€
78.280

Stichting Time Out te Overveen
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2021
€
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

31.127
-19.628
11.499

2020
€
16.825
14.302
31.127

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021
€
Handelscrediteuren
Crediteuren

19.847

31-12-2021
€
Overige schulden
Reservering administratiekosten (schatting)
Waarborgsommen

1.000
385
1.385
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31-12-2020
€
59.439

31-12-2020
€
1.000
1.000

Stichting Time Out te Overveen
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Opbrengst algemeen

Subsidiebaten
Subsidiebaten
Subsidiebaten ITA

TOURNEE
Voorstellingskosten
Time Out Café
Data analyse
Voorstellingskosten ITA
Time Out XL Event
Annulering Lowlands

ORGANISATIE
Zakelijk projectmedewerker
Inhoudelijk projectmedewerker
Reis- en verblijfkosten
Inkoop adviesuren
Back-office

MARKETING & PUBLICITEIT
Marketing, communicatie en PR
Marketing en communicatie medewerker/producer
Website

2021

2020

€

€

22.475

21.604

105.031
105.031

201.345
19.380
220.725

9.394
46.633
5.961
71.712
4.452
138.152

72.514
13.871
23.897
32.775
143.057

162
2.486
2.648

28.938
28.801
1.347
1.009
2.799
62.894

4.029
2.090
6.119

3.780
14.801
3.277
21.858

215

218

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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3. BIJLAGEN
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Stichting Time Out te Overveen
3.1 Jaaropstelling omzetbelasting
2021
Boekjaar: 2021
BTW nummer: 859086197.B.01

€

€

Omzet
Omzet hoog

1a

22.475

4.719
4.719

Verschuldigde omzetbelasting

Voorbelasting
Voorbelasting

5b

Te ontvangen omzetbelasting

5g

19.689
19.689
-14.970

Afdrachten omzetbelasting
1e
2e
3e
4e

244
-11.743
308
-1.684

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

-12.875
-2.095

Suppletie omzetbelasting 2021

31-12-2021
€
Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting aangifte 4e kwartaal
Omzetbelasting suppletie 2021, te vorderen

-1.684
-2.095
-3.779
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