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Samenstellingverklaring van de accountant 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Ouders Lokaal 
 
De jaarrekening van Stichting Ouders Lokaal te Vinkeveen is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat 
van baten en lasten over 2020 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 overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse 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 hebben wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting Ouders Lokaal. 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. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 
De Bilt, 29 juni 2021 
 
 
3OS Financieel 
W.J. Schaftenaar RA 
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BESTUURSVERSLAG 2020 
 
Inleiding 

In de Jeugdwet staat dat opvoeden en ouderschap iets is van ouders. Het is de taak van de gemeente 
om ouders daarbij te faciliteren. 
 
Een opdracht voor gemeenten is dan ook te zorgen dat opvoeden en ouderschap zo normaal mogelijk 
blijft en ‘van ouders is’. Dat betekent dat gemeenten zich richten op alle ouders, dus ook ouders die 
geen risico lopen of problemen hebben. Het betekent ook dat gemeenten de steun niet zelf 
organiseren, maar ouders helpen zodat ze zichzelf en elkaar kunnen ondersteunen.  
 
Om een impuls te geven aan dit pedagogische klimaat is in 2014 Ouders Lokaal ontstaan. Een 
platform voor en door ouders dat erop gericht is om ouders/ opvoeders met elkaar in verbinding te 
brengen. Doel van Ouders Lokaal is het verstevigen van de informele netwerkstructuur rond opvoeden 
en opgroeien zodat er een informele sociale steun rondom gezinnen ontstaat. 
  
Ouders Lokaal stimuleert middels al haar activiteiten dat ouders/ opvoeders het gewoon gaan vinden 
om met elkaar te praten over de dynamiek van opvoeden, elkaar hierin helpen en tevens ervaringen 
delen om zo ook van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Inmiddels is de ervaring dat ouders zich 
herkennen in de ervaringen van andere ouders, zich hierdoor erkent en gesterkt voelen wat resulteert 
in een verhoogd (zelf)vertrouwen in de opvoeding.  
 
We hopen dat er op die manier binnen de gemeente een verschuiving ontstaat van een 
geïndividualiseerde samenleving naar een sfeer van gezamenlijke verantwoordelijkheid rond het 
opgroeien en opvoeden (in vertrouwen) van kinderen.  
 
Ouders Lokaal nodigt ouders/opvoeders uit tot kennismaking, dialoog, netwerkvorming, ontwikkelen 
en uitvoeren van eigen initiatieven. Op deze manier hoopt Ouders Lokaal onderlinge betrokkenheid 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid bij ouders/opvoeders binnen de gemeente te bewerkstelligen, 
zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een sterk sociale omgeving.   
 
Om dit te bereiken is Ouders Lokaal met ouders en professionals in gesprek gegaan om te bespreken 
wat lokaal leeft en wat de behoeften zijn. Hieruit is duidelijk geworden dat er onder andere behoefte 
is aan: ontmoeten, verbinding, uitwisseling van ervaringen over de dynamiek van opvoeden en 
informatie/inspiratie over opvoedvraagstukken.  Hiervoor zijn verschillende initiatieven ontstaan, te 
weten: 
 

1. Ouders Lokaal Online: Een website welke ouders informeert en verbindt met elkaar. 
2. Mama Lokaal: wekelijkse ontmoeting voor zwangere en moeders van jonge kinderen 
3. Workshops Lokaal: inspireert, informeert en verbindt ouders via workshops en lezingen 
4. Jongeren Lokaal: activiteiten door ouders voor kinderen 
5. Droom Lokaal: projecten bedacht door en voor ouders (en kinderen) 
6. Praat Lokaal: verbindt en ondersteunt ouders (lotgenoten) 
7. Familie Festival: inspirerende dag voor het hele gezin 

8. Oppas Lokaal: betaalbare en betrouwbare oppas 
9: Luister Lokaal: even sparren met een andere ouder over je gezinsbalans, opvoeding of relatie 

 
 
De statutaire doelstelling van Stichting Ouders Lokaal 
Met Ouders Lokaal willen we opvoeden binnen de gemeente als iets gewoons positioneren, zodat 
praten over de dynamiek van opvoeden en elkaar hierin helpen normaal gevonden wordt. We hopen 
dat er op die manier binnen de gemeente een verschuiving ontstaat van een geïndividualiseerde 
samenleving naar een sfeer van gezamenlijke verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden 
van kinderen.  
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Doel van Ouders Lokaal is het verstevigen van de informele netwerkstructuur rond opvoeden en 
opgroeien zodat er een informele sociale steun rondom gezinnen ontstaat. Opvoeden is namelijk niet 
alleen een verantwoordelijkheid van afzonderlijke gezinnen. Ook de buurt, school, (sport)verenigingen 
en andere ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Wij streven dan ook een pedagogische civil 
society na. 
 
Ouders Lokaal is op dit moment actief in de gemeente De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort en 
De Bilt. 
 
 
De missie van Stichting Ouders Lokaal 
Ouders Lokaal wil gezinnen versterken door ouders met elkaar in contact te brengen en te verbinden. 
Het grootbrengen van kinderen nog leuker maken door elkaar te inspireren en te ondersteunen, zodat 
we elkaar kunnen versterken en kunnen ontplooien/groeien. 
 

• Ouders informeren en ondersteunen bij opvoedingsvragen 

• Ouders/gezinnen versterken  

• Opvoedingsklimaat verbeteren 

• Netwerk van het gezin uitbreiden 
 
Ouders Lokaal wil de informele netwerkstructuur rond opvoeden en opgroeien verstevigen zodat er 
een informele sociale steun rondom gezinnen ontstaat. De zgn. pedagogische civil society. Opvoeden is 
namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van afzonderlijke gezinnen. Ook de buurt, school, 
(sport)verenigingen en andere ouders kunnen een belangrijke rol spelen.  
 
De kracht van verbinden geldt ook voor Ouders Lokaal als organisatie. Ouders Lokaal vindt het 
belangrijk lokaal samenwerkingsverbanden aan te gaan. Onze samenwerking partners zijn op dit 
moment het CJG, Stichting Buurtgezinnen, Stichting Leef, Stichting Mensdaad, Jeugdpunt, Mamavita, 
UW Ouderplatform, Stichting Tympaan de Baat, Gezinsbuddies, Bibliotheek, Stichting Verantwoord 
Gamen en de GGD.  
 
De doelrealisatie 
Praktische doelstelling voor 2020 werd beperkt tot het verder inrichten van de stichting en het 
organiseren van procedures voor de vier gemeenten. 
 
Risico’s en onzekerheden 
Stichting Ouders Lokaal is een jonge, kleine organisatie zonder noemenswaardige organisatorische of 
financiële risico’s. Het bestuur had als zodanig in 2020 geen redenen om risico beperkende 
maatregelen te nemen. 
 
De verwachte gang van zaken 
In het licht van de groeiambitie zet het Bestuur het komend jaar in op uitbreiding van Ouders Lokaal in 
tenminste één nieuwe gemeente. 
 
Governance 
 
Bestuur  
In 2020 waren de volgende bestuursleden actief voor Stichting Ouders Lokaal: 
 

Naam Functie Zitting 

Wouter Arent Voorzitter 1 mei 2018 tot op heden 

Monique Brouwer Penningmeester 1 mei 2018 tot op heden 

Rob van Scheppingen Secretaris 1 mei 2018 tot op heden 

 
Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan voor een aansluitende periode 
van vier jaar worden herbenoemd. 
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Het Bestuur kwam in 2020 vier keer in vergadering bijeen. Naast de specifieke taken en 
verantwoordelijkheden van de voorzitter, secretaris en penningmeester, is een aantal taken in de 
praktijk verdeeld over de drie bestuursleden. 
 
Overige 
Statutaire titel 
Stichting Ouders Lokaal is statutair gevestigd in Vinkeveen en is een Stichting onder Nederlands recht.  
 
Statutenwijzigingen 
In het verslagjaar vond geen statutenwijziging plaats.  
 
Belangen 
In het verslagjaar heeft de Stichting geen belangen gehad in andere vennootschappen of juridische 
entiteiten. 
 
Bezoldigingsbeleid 
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vaste onkostenvergoeding voor de reguliere 
bestuurswerkzaamheden. 
De Stichting heeft geen directie of werknemers in dienst.  
 
ANBI-status 
Bij de Belastingdienst heeft Stichting Ouders Lokaal de status van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 
 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Het 
Bestuur heeft de consequenties van deze nieuwe Europese wetgeving voor Stichting Ouders Lokaal 
besproken en enkele maatregelen genomen die passen bij de omvang van de organisatie, zoals het 
afschermen van privacygevoelige gegevens van deelnemende ouders. 
 
 
Financiële resultaten en financieel beleid 
 
Financiële Resultaten 
In 2020 heeft Ouders Lokaal, in lijn met de begroting, een positief resultaat behaald.  
 
Financieel en beleggingsbeleid van Ouders Lokaal 
De eventuele reserves van Ouders Lokaal worden aangehouden in de vorm van vrij opneembare 
deposito’s en op reguliere (spaar)rekeningen. Nadrukkelijk is het beleid om de financiële reserves niet 
voor langere termijn vast te zetten dan wel te investeren in illiquide of hoger risico 
beleggingscategorieën. 
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JAARREKENING 2020 
 
 
Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening 
 
Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva voor de nominale waarde opgenomen.   
 
Waarderingsgrondslagen voor de balans 
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 
verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen.  
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten voor diensten welke kunnen worden 
toegerekend aan het verslagjaar. 
 
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en worden 
gebaseerd op de historische kostprijs.  
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1. Balans (na resultaatbestemming) 
 

  

Balans (na resultaatbestemming) 31/12/2020 31/12/2019

€ €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen fondsen c.q. gemeenten -                 -                   

Overige vorderingen en overlopende activa -                 1.560               

Liquide middelen 18.767          13.107            

Totaal activa 18.767          14.667            

Passiva

Reserves & fondsen

Algemene reserves 11.005          7.314               

Kortlopende schulden -                 -                   

Overige schulden en overlopende passiva 7.762            7.353               

Totaal passiva 18.767          14.667            
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2. Staat van baten en lasten 
 
 
 

  

Staat van Baten en Lasten 2020

Begroting 

2020 2019

€ €

Baten

Gemeenten 30.643         37.921         42.087      

Bijdrage fondsen -                -             

Overige baten 2.509           -                12.605      

Som der baten 33.152         37.921         54.692      

Lasten

Kosten inhuur derden 23.607         24.246         38.553      

Overige bedrijfskosten 5.654           7.456           14.676      

Saldo financiële baten en lasten 199               200               196            

Som der lasten 29.461         31.902         53.425      

Saldo van baten en lasten 3.691           6.019           1.267        
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3. Toelichting  
 
 
Toelichting op de balans 
 
 
 
Liquide middelen 

 
 
Onze liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 
 
Overlopende vorderingen en overlopende activa 

 
 
 
Algemene Reserves 

 
 
De algemene reserves per ultimo 2020 staan ter vrije beschikking van de stichting.  
 
 
Overige schulden en overlopende passiva 

 

 
 
 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Rabobank  325.5885.46 18.767          13.107            

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Nog te ontvangen bedragen -                 1.560               

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Saldo begin boekjaar 7.314           6.047              

Bij: Saldo van baten en lasten 3.691           1.267              

Algemene reserves 11.005          7.314               

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Terug te betalen bijdragen gemeenten 1.468           4.076              

Vooruitontvangen bedragen Bouwdorp 2021 5.930           

Nog te betalen kosten 363               1.774              

Overige schulden en overlopende passiva 7.762            5.850               
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Toelichting op de onderscheiden posten van de  
Staat van Baten en Lasten 

 
Baten 

 
 
 
De overige baten hebben betrekking op bijdragen van verschillende sponsoren en inkomsten 
voor evenementen binnen de gemeente De Ronde Venen.  
 
Lasten 

 
 
De uitgaven op gemeenteniveau hebben betrekking op evenementen binnen de gemeente De 
Ronde Venen en de uitgaven binnen de overige gemeenten (activiteiten, materialen, PR & 
Website).  
 
 
 
 

2020 2019

€ €

Gemeente De Bilt 6.654           6.240        

Gemeente Montfoort 4.457           14.645      

Gemeente Stichtse Vecht 19.532         21.202      

Overige baten 2.509           12.605      

Som der baten 33.152         54.692      

 2020 2019

€ €

Kosten inhuur derden

Kosten inhuur projectleiders 6.240           12.480      

Kosten inhuur coördinatoren 17.367         26.073      

  -             

Kosten inhuur derden 23.607         38.553      

Overige bedrijfskosten

Marketing & Communicatie 1.331           1.331        

Accountantskosten 595               421            

Kantoorkosten -                142            

Organisatiekosten 2.097           206            

Overige kosten 1.195           417            

Uitgaven op gemeenteniveau 437               12.159      

Overige bedrijfskosten 5.654           14.676      
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Eigen vermogen & resultaatbestemming 
 
Het saldo van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserves. Hiervan wordt het 
deel waaraan door derden een specifieke bestemmingsverplichting is gekoppeld aan het 
Bestemmingsfonds toegevoegd. 
 
Het deel van de reserves waaraan niet door derden een specifieke bestedingsdoelstelling is 
gekoppeld wordt toegevoegd aan de algemene reserves.  
 
Het nettoresultaat in 2020 bedroeg € 3.691 positief. Het resultaat 2020 gaat gepaard met 
een netto toevoeging aan de algemene reserves van € 3.691.  
 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Geen 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met een impact op verslaggeving jaar 
2020. 
 
 
Tot Slot 

2020 was een bijzonder jaar door de komst van het Corona virus die onze hele planeet tot de 

dag van vandaag nog steeds in z’n greep houdt. Maar met wat creativiteit en veerkracht 

hebben we de kern van ons werk ook weer in 2020 kunnen continueren. Sterker nog, we hebben 

onze activiteiten uitgebreid. We zijn expert geworden in het geven van online workshops, 

hebben het Luister Lokaal in leven geroepen voor ouders die even een luisterend oor nodig 

hebben en/of willen sparren over de opvoeding. Ook hebben we een Paaseierenjacht bedacht 

en met succes georganiseerd en zal ook deze activiteit in 2021 weer aangeboden worden. 

Bouwdorp DRV en het Familie Festival hebben helaas geen doorgang kunnen vinden. We 

hebben geen financiële consequentie ondervonden. 

 

Ondertekening van de jaarrekening  

Vastgesteld door het Bestuur  

 

W.A.E. Arent    M.E. Brouwer   R.A.H. van Scheppingen  

 

 

Vinkeveen, 29 juni 2021 
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