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Stichting One Fine Day
T.a.v. de heer J. van Zijtveld
Katwoudestraat 1
8244 EM  Lelystad

Behandeld door R.D. Veen AA
Kenmerk 1041461 RV/NB
Datum 22 juli 2021

Geachte heer Van Zijtveld,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 31.168 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 242, 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. 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 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.
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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 dan ook ervan 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.

22 juli 2021

Was getekend

R.D. Veen AA
mth accountants & adviseurs b.v.
Middendreef 297
8233 GT Lelystad
T  (0320) 232 435
E  lelystad@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.

Stichting One Fine Day
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

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 Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de heer Pieter Stierman, voorzitter, de heer Douwe Pot, secretaris en de heer
Jan van Zijtveld, penningmeester. Bovendien is voor een goede interne afstemming een Algemeen Bestuur (AB) en
een Klankbord Groep (KBG) geïnstalleerd. Het AB bestond in deze verslagperiode naast de hierboven genoemde
DB-leden uit mevrouw Merilyn van Klaveren- Ursem , manager Communicatie en mevrouw Gerrie Holter,
relatiemanager Doelgroepen. Mevrouw Holter is in de loop van 2020 afgetreden in verband met haar verhuizing
naar het oosten van het land. Haar taken worden tijdelijk waargenomen door mevrouw Van Klaveren. De heer Alex
van Klaveren, ambassadeur heeft zitting in de KBG en neemt in die functie deel aan de vergaderingen van het AB.
De KBG bestaat verder uit de heer Collin Van Raam Cobben, die de ICT voor zijn rekening neemt. Het DB heeft in
het verslagjaar 6 keer digitaal vergaderd via Teams en heeft daarnaast nog 2 keer digitaal vergaderd met het AB.

Evenals in het vorig jaar heeft het bestuur in 2020 veel tijd en energie gestoken in het vergroten van de kring van
sponsoren en donateurs. Tijdens een gezellige bijeenkomst op 18 februari 2020 in Eemnes heeft het bestuur de
cheque uit handen van het bestuur van de Utrechtse Studenten Zeilvereniging Histos in ontvangst mogen nemen
voor de eind 2019 georganiseerde veilingavond. In het verslagjaar is een nieuwe sponsor geworven in de persoon
van de heer M. van Tol, die een deel van de verkoopopbrengst van zijn oliebollenkraam aan de Vermiljoenweg in
Zaandam ter beschikking heeft gesteld aan Stichting One Fine Day. Deze actie heeft in totaal € 2.600 opgebracht.

Organisatie

Door de gevolgen van de begin 2020 steeds verder verhevigde coronapandemie is het niet mogelijk geweest
vaartochten ten behoeve van de doelgroep te organiseren en hebben wij moeten besluiten deze activiteiten
gedurende de rest van het jaar on hold te zetten. Het bestuur heeft deze gedwongen pauze aangegrepen om alle
bestaande interne richtlijnen en procedures verder te evalueren en waar nodig aan te scherpen of te wijzigen. Ook
zijn gesprekken gevoerd met leveranciers van databeheersystemen om het beheer van onze relatiegegevens in de
toekomst te kunnen optimaliseren. Alle activiteiten staan in het teken van het verder professionaliseren van de
interne organisatie.

Het kost ons nog steeds veel tijd en moeite om gemotiveerde vrijwilligers te werven en te behouden. Om hierin
toch voortgang te kunnen maken hebben wij contact gezocht met organisaties die zich op professionele basis
bezig houden met het aantrekken van vrijwilligers. Deze actie heeft tot dusverre nog geen resultaat opgeleverd.

Feiten en cijfers

Zoals hiervoor al vermeld zijn er in 2020 geen vaartochten door ons georganiseerd.  In het verslagjaar bedroegen
de totale baten € 2.740 en aan lasten is een totaalbedrag van €  2.498 besteed.  Aan de continuïteitsreserve werd in
2020 derhalve een bedrag van  € 242 toegevoegd.

Stichting One Fine Day
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Vooruitzichten 2021

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag worden de coronamaatregelen door de overheid steeds verder
versoepeld en dat geeft ons de stille hoop in de resterende drie maanden van dit vaarseizoen nog een beperkt
aantal vaartochten te behoeve van onze doelgroep te kunnen organiseren. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met
de schippers en binnen de mogelijkheden van de RIVM-richtlijnen.

Pieter Stierman (voorzitter) Douwe Pot (secretaris)

Jan van Zijtveld (penningmeester)

Stichting One Fine Day
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
voor resultaatbestemming

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 2.740 4.821

Liquide middelen  (2) 28.428 26.897

31.168 31.718

Stichting One Fine Day

- 7 -



/mth 
 

/relaties bouwen 
/waarde creëren 

  

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Continuïteitsreserve 30.544 30.302

Kortlopende schulden  (4)

Overlopende passiva 624 1.416

31.168 31.718
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€

Baten

Baten uit fondsenwerving  (5) 2.740 35.169

Lasten

- 8.554

Kantoorkosten  (6) 918 1.130
Verkoopkosten  (7) 775 129
Algemene kosten  (8) 605 666

2.298 1.925

Som der lasten 2.298 10.479

Financiële lasten  (9) -200 -155

Resultaat 242 24.535

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 242 24.535

Stichting One Fine Day
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3 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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting One Fine Day (statutaire zetel Lelystad, geregistreerd onder KvK-nummer 37097168) is gevestigd op
Katwoudestraat 1 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.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.

Stichting One Fine Day
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

Stichting One Fine Day
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Overige vorderingen

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 2.740 4.821

Overlopende activa

Te ontvangen donaties 2.740 4.821

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 26.322 24.791
Rabobank, spaarrekening 2.106 2.106

28.428 26.897

Stichting One Fine Day
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

2020

€

2019

€

Stand per 1 januari 30.302 5.767
Resultaatbestemming 242 24.535

Stand per 31 december 30.544 30.302

4. Kortlopende schulden

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 624 1.416

Overlopende passiva

Accountantskosten 605 1.089
Bestuurskosten - 310
Rente- en bankkosten 19 17

624 1.416

Stichting One Fine Day
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€
5. Baten uit fondsenwerving

Donaties en giften 2.740 31.914
Bijdrage van leden en/of donateurs - 3.255

2.740 35.169

Vaartochten

Kosten schippers - 8.138
Kosten catering - 416

- 8.554

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

6. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 186
Contributies en abonnementen 26 -
Verzekering 364 356
Bestuurskosten 528 588

918 1.130

7.Verkoopkosten

Promotiekosten 775 129

8. Algemene kosten

Accountantslasten 605 666

9. Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers -200 -155

Stichting One Fine Day
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