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Aan Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers"
t.a.v. het bestuur
Witte Kruislaan 13a
1217 AL Hilversum

Bussum, 

Geacht bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hiermede verslag uit omtrent de
jaarrekening 2021 van de Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers".

1. Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van
de Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers" samengesteld aan de hand van de door u
verstrekte gegevens.De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. 

2. Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het ver-
werken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

3. Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

HSR administraties en belastingen
M. Adriaanse- van Meeteren
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Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers"

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen 24.055      7.120          

24.055      7.120          

PASSIVA
Algemene reserve 18.594      1.659          

Schulden op korte termijn
Rkg crt Stichting "Fancy Fiddlers" 5.461        5.461          

24.055      7.120          
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Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers"

RESULTATENREKENING OVER 2021

2021 2020
Opbrengsten
Sponsorbijdrage etc. 18.860      24.140        
Bijdrage aan het resultaat 18.860      24.140        

Kosten
Algemene beheerskosten 1.925        10               

16.935      24.130        
Besteed aan het goede doel -                45.000        
Resultaat 16.935      20.870-        
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ALGEMENE TOELICHTING

Aard der bedrijfsactiviteiten
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten van de Stichting
"Fancy Fiddlers" en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
muzikale manifestaties, zowel nationaal als internationaal.

Het vermogen wordt gevormd door:
1. giften en donaties;
2. subsidies en sponsorbijdragen;
3, hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
4. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Rechtsvorm
Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers" staat  ingeschreven onder
nummer 41193475 bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- Eem- en Flevoland.

Grondslagen van de financiële verslaglegging
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen no-
minale waarde.

liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders 
vermeld staan zij ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

opbrengsten
Dit is de opbrengst van aan derden geleverde diensten.

directe kosten 
De kosten worden bepaald op basis van de historische kostprijs.  

financiële baten en lasten
Dit betreft de ontvangen rente op tegoeden, de aan derden betaalde rente.
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Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers"

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021

2021 2020

Liquide middelen
ABN-amro-bank bestuurrekening 24.055 7.120

24.055 7.120

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn binnen korte termijn opeisbaar. 

Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

 
Stand 1 januari  1.659        22.529        
Af: resultaat boekjaar  16.935      20.870-        

18.594      1.659          

Bezoldiging bestuur
De bestuursleden zijn onbezoldigd. 
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