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Geachte heer De Loos,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 8.963 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 8.365,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting One Fine Day te Lelystad is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en
lasten over 2017 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 in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 One Fine Day. 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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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.

Lelystad, 12 februari 2018
MTH accountants & adviseurs B.V.

R.D. Veen
Accountant-Administratieconsulent

Dit rapport is digitaal ondertekend.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Onze missie
"Stichting One Fine Day wil kinderen met een beperking een onvergetelijke dag op het water bezorgen.
OFD stelt het kind met een beperking centraal en doet er derhalve alles aan om dit waar te maken."
Het bestuur
Het bestuur van stichting One Fine Day is in 2017 grotendeels intact gebleven. Alleen Danny Brandt kon zijn
taken aan boord en aan de wal niet combineren met zijn nieuw gevonden werkkring. Wij bedanken Danny
voor alles wat hij voor One Fine Day in de afgelopen jaren heeft betekend. Wel hebben een tweetal
bestuursleden te kennen gegeven te willen stoppen. Ondanks pogingen adequate vervangers te vinden is dat
op heden nog niet gelukt. Thans zitten wij in het bestuur met een vacature en binnen afzienbare tijd mogelijk
dus met drie ! Omdat bestuursleden veelal ook de vrijwilligers zijn legt dit vooruitzicht een wissel op de
overblijvende bestuursleden.
Het bestuur heeft in 2017 in totaal 7 keer gespreid over het jaar vergaderd, waarvan notulen/actielijst.
Organisatie
De kracht van Stichting One Fine Day is dat een gering aantal personen een efficiënte organisatie neer zet.
Met naar verhouding weinig middelen kan een een groot aantal kinderen met een beperking een vaartocht
worden aangeboden. Dit gezegd hebbende stuiten wij toch op een aantal knelpunten. Schreven wij
bovenstaand dat het lastig is capabele bestuursleden te vinden en aan ons te binden, ook het vinden van
vrijwilligers is moeilijk. Een ander aspect is het vinden van schepen die tegen kostprijs vaartochten willen
verzorgen. Ook deze schippers werken veelal met vrijwilligers als bemanning en die zijn niet altijd, zeker niet
doordeweeks beschikbaar. Helaas moeten wij in deze context melding maken van het uitvallen van een schip.
M.s. Noorderzon van Aart Schippers is afgekeurd. Hoogstwaarschijnlijk zal dit schip ook niet meer voor
vaartochten van One Fine Day beschikbaar komen. Het bestuur is in contact met schippers die voor One Fine
Day willen varen.
Feiten en cijfers
In 2017 hebben wij een recordaantal kinderen met een beperking mogen verwelkomen op een van de drie
schepen. In totaal 379 (257) kinderen. Zeiljacht Bounty werd 11 (7) keer ingezet, Logger de Hoop 8 (4) en
m.s. Noorderzon 2 (3). In totaal 21 (14) vaartochten. 'Tussen haakjes is aantal in 2016.' Van de totale baten
ad euro 16.608,40 is aan vaartochten en catering euro 23.403,40 uit gegeven. Aan de continuïteitsreserve
werd euro 8.365 onttrokken.
Ten aanzien van de donaties willen wij het volgende vermelden. US Histos, Utrechtse Studenten Zeilvereniging
heeft One Fine Day voor de tweede keer in successie gekozen als goede doel in hun jaarlijkse goede-doelenveiling.
Tafelronde 168 uit Dronten /Lelystad heeft uit de opbrengst van de hutspotactie een tweetal vaartochten
gesponsord. Bovendien hebben de jonge ondernemers drie kisten boordevol spellen geschonken.
Creatieve Vrienden uit Zwolle, die ons gevonden hebben via de Lelystadse Uitdaging hebben de website van
One Fine Day gratis en voor niets volledig vernieuwd.
Vooruitzichten 2018
De begroting die gemaakt is voor 2018 gaat uit van wederom 20 vaartochten. Om dit te realiseren is aan
donaties euro 8.800,00 nodig. Circa 2/3 van dit bedrag is inmiddels binnen c.q. toegezegd. De
continuïteitsreserve staat toe een dergelijk aantal vaartochten te kunnen realiseren.

-5-

R.D. Veen AA
14-2-2018

Pagina 5 / 13

Stichting One Fine Day

Last but not least
Wij zijn onderstaande sponsors van Stichting One Fine Day in 2017 bijzonder erkentelijk (in willekeurige
volgorde). Zonder hun financiële steun of anderszins hadden wij geen resultaat geboekt.
-'t Schippertje Zeiltochten
- Stichting Talpa
- Tafel Ronde 168
- Ad Once grafische Vormgeving, Almere
- Indrukmakers, Hoorn
- Kringloop De Groene Sluis
-Stichting Het Anker Fonds
- Lelystadse Uitdaging
-Charterbedrijf Logger De Hoop
- MTH Accountants en Adviseurs
-Partyship Bounty
-Oxalex scheepsverhuur
- Advocatenkantoor Nelck te Bussum
-U.S.Histos (Utrechtse Studenten)
-Jumbo Supermarkt De Waag te Lelystad
- Creatieve Vrienden, Zwolle
- A.V. Neo Volharding
- Vogelveste Chr. School
- Organisatie jeugdviswedstrijd Batavia Haven
-Stichting Geef Gratis
-Stichting VSB Fonds
-Diverse families
- Onze ambassadeurs.

Nelleke Seegers (secretaris)
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Overige vorderingen

(1)

1.032

391

Liquide middelen

(2)

7.931

16.937

8.963

17.328
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31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Continuïteitsreserve
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8.963

17.328

8.963

17.328
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Baten

Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

16.231

17.973

23.756

15.124

523
166
151

1.131
23
127

840

1.281

Som der lasten

24.596

16.405

Resultaat

-8.365

1.568

-8.365

1.568

Lasten

(5)
(6)
(7)

Kantoorkosten
Verkoopkosten
Financiële lasten

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting One Fine Day bestaan voornamelijk uit het bieden van mogelijkheden aan
mindervalide en/of hulpbehoevende kinderen en hun gezinsleden of verzorgers om compleet verzorgde
dagvaartochten te maken.
Vestigingsadres
Stichting One Fine Day (statutaire zetel Lelystad, geregistreerd onder KvK-nummer 37097168) is gevestigd op
Claerbeek 41 te Lelystad.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Baten
De baten worden opgenomen voor het te ontvangen bedrag. De baten worden verantwoord in het jaar waarin
de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden
verantwoord in het jaar van ontvangst.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Overige vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

1.032

391

7.931

16.937

2. Liquide middelen
Rabobank
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PASSIVA
3. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december
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2017

2016

€

€

17.328
-8.365

15.760
1.568

8.963

17.328
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

4. Baten uit fondsenwerving
Donaties en giften
Bijdrage van leden en/of donateurs

5.926
10.305

11.758
6.215

16.231

17.973

22.425
353
978

14.405
98
621

23.756

15.124

147
376
-

436
280
241
174

523

1.131

166

23

-151

-127

Vaartochten
Kosten schippers
Kosten vrijwilligers
Kosten catering

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.
Overige lasten

5. Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Verzekering
Website kosten
Materialen loopbrug

6. Verkoopkosten
Promotiekosten

7. Financiële lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bankiers

Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Nelleke Seegers (secretaris)
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Ben van Haastrecht (voorzitter)
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