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Financieel verslag

Stichting Puzzelstuk
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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Bestuursverslag

Deel 2: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Puzzelstuk

De jaarrekening van Stichting Puzzelstuk te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over
2021 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 de in
Nederland algemeen aanvaardbare 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Puzzelstuk.

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 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.

Leiden, 29 juni 2022

Bunnig & Partners Accountants + Adviseurs BV
J.A. van Egmond MSc RA

ValidSigned door de heer J.A. van Egmond
 op 30-06-2022 
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Bestuursverslag

Stichting Puzzelstuk
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Bestuursverslag

De bestuurlijke structuur van de stichting:

In 2017, toen de akte van stichting Puzzelstuk passeerde bij de notaris, is gekozen voor de meest gangbare en
simpele opzet van een bestuur van minimaal 3 personen van uit de ouders die met het oorspronkelijke initiatief
gestart zijn. Gaandeweg is gebleken dat dit niet voldoende is gezien de maatschappelijke rol en functie van
Puzzelstuk op de langere termijn. Daartoe is een Raad van Toezicht model overwogen, maar uiteindelijk is,
mede op advies van de notaris, gekozen voor een afspiegeling vanuit de samenleving, dus niet meer alleen met
ouders. Daarbij is een overgangsperiode afgesproken waarbij uiteindelijk de ouders in een ander orgaan van de
stichting vertegenwoordigd zijn, namelijk een familieraad. De ouders zullen dan via een familieraad, gebaseerd
op de WMCZ, hun medezeggenschap uitoefenen. En het bestuur zal een rol meer op afstand en meer
onafhankelijk krijgen. Nu deze aanpassingen plaats vinden, wordt ook gewerkt aan nieuwe statuten, waarbij dan
gelijk de doelstelling van de stichting wordt aangepast. Dit zal in lijn zijn met de keuzes dat Puzzelstuk geen
dagbesteding gaat bieden en dus vooral wonen en zorg gaat bieden.

Samenstelling bestuur:

- Esther Karsch-Spiro (voorzitter)
- Marij Schoenmaekers-Welters (penningmeester)
- Annemiek Janzen
- Paul Laudy
- Lukas van Schaik

Door corona hebben bijna alle bijeenkomsten in het kader van de voorbereidingen van de uitvoeringsfase van
stichting Puzzelstuk digitaal via Teams plaatsgevonden. Dit gold in de meest brede zin van het woord, dus
vergaderingen, bijeenkomsten van de ouders, maar ook intake gesprekken met kandidaat nieuwe bewoners en
hun ouders zijn via Teams gehouden. Het voordeel is dat zaken hierdoor voortgang konden vinden, maar we
hopen in 2022 elkaar weer in persoon te kunnen zien en spreken.

Visie:

Stichting Puzzelstuk wil een levensloopbestendige woon-werkplek opzetten voor 16 autistische personen met
een laag IQ of andere beperking. Deze doelgroep is niet in staat zelfstandig te wonen en werken en heeft
daarbij begeleiding en zorg nodig. De plek voor dit initiatief komt in een woonwijk in Leiden zodat de bewoners,
ondanks hun beperkingen, deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Deze plek moet een veilig en
vertrouwd thuis worden van waaruit activiteiten voor de bewoners worden ontplooid (dagbesteding). De
bewoners worden begeleid met respect voor hun persoon en hun beperkingen en met oog voor hun
mogelijkheden. Om deel uit te maken van de samenleving zal samenwerking worden gezocht met de
gemeente, de wijk en de wijkbewoners.

Statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
- Het opzetten en mogelijk maken van de exploitatie van een kleinschalige zelfstandige woon- en
werkvoorziening voor circa zestien mensen met autisme en/of een verstandelijke of andere beperking;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Financiën/kostenstructuur van de Stichting:

- Stichting Puzzelstuk kent geen winstoogmerk. Alle gelden die Puzzelstuk verwerft komen direct ten goede aan
de bewoners en zullen uitsluitend met dat doel worden aangewend.
- Geworven fondsen zullen worden besteed aan de inrichting van gezamenlijke ruimtes, domotica, het opzetten
van dagbesteding, etc.
- De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben bestuursleden recht op
vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
- Het bestuur zal jaarlijks een financieel verslag opstellen en deze publiceren op de website.
- Indien Stichting Puzzelstuk wordt opgeheven zal een eventueel batig saldo ten goede komen aan de
Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Omdat stichting Puzzelstuk vanwege de specifieke doelgroep in de realisatie fase niet kan volstaan met een
woon- en leefomgeving die niet is aangepast op deze bijzondere doelgroep; het gaat om een project van
gescheiden financiering van wonen en zorg en er geen eigen vermogen aanwezig is dan wel opgebouwd in
deze nieuwe stichting, wordt er een beroep gedaan op externe partijen. Uiteraard wordt dit beroep tot een
minimum beperkt (het gaat echt om het minimale kwalitatieve programma van eisen voor deze groep toch
zwaar zorg en toezicht nodig hebbende groep, maar het betekent toch dat er  hard gewerkt is en gewerkt wordt
aan het benaderen van fondsen en het zoeken van sponsoren.

Mijlpalen Stichting Puzzelstuk 2021:

- Vanuit samenwerkingspartner woningbouwvereniging de Sleutels is ondersteuning geboden via Bruco om de
laatste stappen te zetten op weg naar de beoordeling van de investeringsaanvraag aan de Raad van
Commissarissen van de Sleutels. Deze aanvraag is medio 2021 goedgekeurd.
- Gedenkwaardig moment is de ondertekening van de huurovereenkomst tussen de Sleutels en Puzzelstuk op 1
november 2021.

Vergunningen:

Hoewel de nota van uitgangspunten van de gemeente Leiden voor de bouw van Puzzelstuk al enige jaren
geleden is goedgekeurd door de gemeenteraad, moest de definitieve vergunning nog worden verleend. Nadat
ingediende bezwaren ongegrond waren bevonden, heeft de gemeenteraad op 21 december 2021 de
vergunning unaniem goedgekeurd.

Voor boekjaar 2022 is geen begroting opgesteld.
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Jaarrekening

Stichting Puzzelstuk
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa
Liquide middelen 155.887 37.280

155.887 37.280

Activa 155.887 37.280
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Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Reserves en fondsen
Reserves 149.987 31.560
Bestemmingsfondsen 5.000 0

154.987 31.560

Langlopende schulden 900 900

Kortlopende schulden 0 4.820

Passiva 155.887 37.280
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten 126.773 5.630

Huisvestingskosten 145 0
Verkoopkosten 583 0
Algemene kosten 2.617 528
Totaal kosten 3.345 528

Resultaat na belasting 123.427 5.102

Resultaatbestemming

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Resultaat
Bestemmingsfonds "Robbert" 5.000 0
Overige reserve 118.427 5.102

123.427 5.102
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

2021 2020

Bedrijfsresultaat 123.427 5.102

Mutatie werkkapitaal
Mutatie overige schulden -4.820 2.982

-4.820 2.982

Operationele kasstroom 118.607 8.085

Financieringskasstroom
Vermogensmutaties 0 -0

0 -0

Mutatie geldmiddelen 118.607 8.085
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het opzetten van een woon-zorgcomplex voor autistische personen.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Puzzelstuk is feitelijk gevestigd te Leiden, Maria Montessoripad 19 2331BL, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67892590.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Puzzelstuk zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in RJk C1 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1), welke is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische
kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Voor het boekjaar 2021 is geen begroting opgesteld. In de staat van baten en lasten zijn dan ook geen
begrotingscijfers opgenomen.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Grondslagen van eigen 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.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

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.
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Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een
geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de balans

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen
Tegoeden op bankrekeningen 155.887 37.280

155.887 37.280

Reserves en fondsen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Reserves en fondsen
Reserves 149.987 31.560
Bestemmingsfondsen 5.000 0

154.987 31.560

Verloop bestemmingsfondsen

Verslag jaar

Bestemmingsfonds "Robbert" Totaal

Verloop bestemmingsfondsen
Eindsaldo
Toevoegingen 5.000 5.000

5.000 5.000

Bestemmingsfonds "Robbert" is in het leven geroepen voor jongeren die niet zelfstandig de vergoeding voor
hun plaats in de woongroep kunnen betalen. Hiervoor zijn fondsen opgehaald die alleen voor dit doel kunnen
worden aangewend.
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Verloop overige reserves

Verslag jaar

Overige reserve Totaal

Verloop overige reserves
Eindsaldo
Beginsaldo 31.560 31.560
Allocatie van het resultaat 118.427 118.427

149.987 149.987

Langlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Langlopende schulden
Lening bestuursleden 900 900

900 900

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de langlopende
schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden. De lening is beschikbaar gesteld door 2 van de
bestuursleden om de eerste kosten van oprichting en publiciteit te kunnen voldoen. Hierover zijn geen
afspraken gemaakt.

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden
Overige schulden 0 4.820

0 4.820
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Overige schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden
Reservering inschrijfkosten
"Robbert"

0 2.504

Ontvangen en retour inschrijfgelden 0 2.316
0 4.820
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten
Inleg toekomstige bewoners 73.250 0
Baten en giften uit fondsenwerving 13.977 5.630
Sponsorbijdragen 38.123 0
Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of
diensten

1.424 0

126.773 5.630

Totaal kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Totaal kosten
Huisvestingskosten 145 0
Verkoopkosten 583 0
Algemene kosten 2.617 528

3.345 528
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Huisvestingskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Huisvestingskosten
Overige huisvestingskosten 145 0

145 0

Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Verkoopkosten
Representatiekosten 583 0

583 0

Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Algemene kosten
Accountantskosten 605 0
Telefoonkosten 0 113
ICT kosten 64 139
Verzekeringen 1.811 0
Bankkosten 137 134
Overige algemene kosten 0 141

2.617 528



Ondertekening

 

 M. Schoenmaekers-Welters

ValidSigned door M. Schoenmaekers-Welters
 op 30-06-2022 

 

E.P. Karsch-Spiro

ValidSigned door E.P. Karsch-Spiro
 op 30-06-2022 


	Lege pagina

