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ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Under Your Skin Foundation
P/A Vonderstraat 7
6241 BJ Bunde

Den Haag, 7 april 2021
Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Under Your Skin Foundation te Hilversum is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2020 en de winst-en-verliesrekening 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 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Under
Your Skin Foundation. 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.
SCHIPPER & PAUL ACCOUNTANTS BV
J.G.M. Schipper MSc RA

Resultaten
Ontwikkeling resultaat
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 6.160, tegenover € 3.353 over 2019. Ter
analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en
lasten.
2020
€

2019
%

€

%

Netto-omzet

15.571

100,0

8.121

100,0

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

15.571

100,0

8.121

100,0

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

9.411

60,4

4.768

58,7

Som der vaste kosten

9.411

60,4

4.768

58,7

Exploitatieresultaat

6.160

39,6

3.353

41,3

Resultaat

6.160

39,6

3.353

41,3

BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag 2020
In het jaar 2020 heeft de Stichting Under Your Skin Foundation aandacht gegeven aan de onderstaande
onderwerpen.
Huidpatiënten Nederland
De samenwerking met de organisatie Huidpatiënten Nederland (HPN) is verder verdiept. Dit heeft er
toe geleid dat enerzijds HPN de Stichting ondersteunt bij het ontwikkelen van het digitale vellenboek.
En anderzijds verleent de Stichting medewerking aan het project Huid in de Klas. Huidpatiënten
Nederland ontwikkelt hiervoor een leskoffer en digitale omgeving met educatieve (spel)materialen over
de werking en verzorging van de huid en veelvoorkomende huidaandoeningen voor
basisschoolleerlingen van 8-12 jaar. Hiervoor is subsidie toegekend door ZonMw. Het project Huid in de
Klas draagt bij aan het verbeteren en versterken van de eigen regie en het sociaal welbevinden van
kinderen met een huidaandoening en hun familie, en meer kennis en bewustwording bij kinderen
zonder huidaandoening over de huis.
Het gezamenlijke doel van Under Your Skin en Huidpatiënten Nederland is om de positie in de zorg en
de kwaliteit van zorg te versterken.
Kinderdag Ichthyosis
Op initiatief van prof Suzanne Pasmans vindt op 27 juli de Kinderdag Ichthyosis plaats in het Erasmus
MC. In aanwezigheid van ouders en kinderen worden ervaringen gedeeld over de huidziekte en zijn de
bestuursleden van Under Your Skin aanwezig. Nieuwe ideeën worden geopperd om bij te dragen aan
een aangenamer leven met Ichthyosis.
The International Netherton Congres
De Stichting ondersteunde de organisatie van The International Netherton Congres op 26 november
waarbij voor het eerst zowel medici als patiënten uit diverse landen hun ervaringen met deze zeldzame
huidaandoening deelden. Dat was een groot succes en een vervolg is noodzakelijk. Diverse acties zijn
geïnitieerd met een gezamenlijke opbrengst van €12.850 die volledig ten goede komt aan het
continueren van dit Congres. Komend jaar zal daar invulling aan gegeven worden.
Kinderboek over Ichthyosis
Tevens maakt Under Your Skin de lancering van het kinderboek over Ichthyosis mede mogelijk. Dr.
Jolien van der Geugten heeft dit boek geschreven en het zal in mei 2021 feestelijk worden gelanceerd
tijdens de ichtyosis awareness maand.
Nieuwe website
Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling met de realisatie van een eigen nieuwe website
www.underyourskin.nl.
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Donaties
In 2020 ontving de Stichting aan donaties €15.571,- en de totale kosten bedroegen €9.411,- met als
positief resultaat €6.1.60,Bunde, april 2021
M.B.A.M. Goebbels
J.P.M.A. Fiévez
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JAARREKENING 2020

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Balans per 31 december 2020
Activa
(vóór voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

€

31 dec 2019
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

545

545
545

545

Liquide middelen

28.485

19.727

Totaal

29.030

20.272
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Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Passiva
(vóór voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

Eigen vermogen
Ondernemingsvermogen
Overige reserves

€

31 dec 2019
€

6.160
19.272

€

3.353
15.919
25.432

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

3.598

Totaal
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19.272

1.000
3.598

1.000

29.030

20.272

Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

€

€

Netto-omzet

15.571

8.121

Som der exploitatiebaten

15.571

8.121

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

9.411

4.768

Som der exploitatielasten

9.411

4.768

Resultaat

6.160

3.353

Resultaatbestemming
Ondernemingsvermogen

6.160

3.353

Bestemd resultaat

6.160

3.353
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Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Under Your Skin Foundation
Stichting
Hilversum
59092394

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Under Your Skin Foundation, statutair gevestigd te Hilversum bestaan
voornamelijk uit: het versterken van de persoonlijke kwaliteit van leven van kinderen met
huidafwijkingen en kinderen met astma (beide ook in combinatie met het atopie syndroom: eczeem,
astma, hooikoorts, en voedselallergie).
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Bunde.
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Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen
die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering activa
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor baten en lasten
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Toelichting op balans
Vorderingen
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Overlopende activa

545

545

Totaal

545

545

31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Banktegoeden

28.485

19.727

Totaal

28.485

19.727

Liquide middelen
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Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Eigen vermogen
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Ondernemingsvermogen
Totaal

6.160

3.353

25.432

19.272

Ondernemingsvermogen

2020
€

Stand 1 januari
Onttrekkingen via baten en lasten
Toevoegingen via baten en lasten

3.353
2.807
9.513

Stand 31 december

6.160

Kortlopende schulden
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Overlopende passiva
Nieuwe site
Vergaderkosten
Accountantskosten

3.117
86
395

1.000

Totaal

3.598

1.000
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Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2020

2019

€

€

Netto-omzet

15.571

8.121

Som der exploitatiebaten

15.571

8.121

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

15.571

8.121

Overige bedrijfskosten
2020

2019

€

€

Algemene kosten

9.411

4.768

Totaal

9.411

4.768
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Stichting Under Your Skin Foundation, te Hilversum

Overige toelichtingen
Ondertekening
Bunde, 7 april 2021
Naam

Handtekening

M.B.A.M. Goebbels
J.P.M.A. Fiévez
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