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Het bestuur van 
Stichting Eerste Hulp Alkmaar
Dillenburgstraat 173
1814 JZ Alkmaar

Sint Pancras, 3 februari 2021

Geachte bestuur,

Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020, welke tezamen
de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 

1      OPDRACHTBEVESTIGING

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Eerste Hulp Alkmaar samengesteld.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd, bestonden 
in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

2      ALGEMENE OPMERKINGEN

De stichting is opgericht op 25 augustus 2005 en heeft ten doel:
a) het behalen van het diploma eerste hulp;
b) het bewaken en behouden van het eerste hulp-onderwijs;
c) het verlenen van assistentie bij evenementen;
d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
    verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur wordt gevormd door mw. K. Bakker-Abrahams, de heer E. Kornet en de heer J.A.N. Huisman.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Mw. M. Eiff RB
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1. Balans per 31 december 2020

2020 2019
ACTIVA € € € €

Materiele vaste activa 5.318,00 8.105,00
Vorderingen 1.273,00 2.345,00
Liquide middelen 74.483,00 70.662,00

81.074,00 81.112,00

PASSIVA

Eigen vermogen 73.874,00 73.897,00

Kortlopende schulden 7.200,00 7.215,00

81.074,00 81.112,00

2. Winst en verliesrekening over 2020

2020 2019
€ € € €

Omzet 14.003,00 20.532,00

Inkopen 0,00 1.008,00

Bruto marge 14.003,00 19.524,00

Overige kosten 14.027,00 17.518,00

Resultaat boekjaar -24,00 2.006,00


