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2161 GH      Lisse  

Lisse, 9 mei 2022  
MW/207350  

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Puntenburg
te Lisse.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Puntenburg te Lisse 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. 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 Puntenburg.

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 er dan ook van 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.



ALGEMEEN

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 29 november 2002, verleden werd Stichting Puntenburg per genoemde
datum opgericht. 

Blijkens akte d.d. 27-08-2017 is Stichting Puntenburg gefuseerd met Stichting Sunflower
Appaloosa Ranch. 

Blijkens akte d.d. 01-12-2021 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:
a. het onderhouden en trainen van paarden om deze af te richten en te gebruiken voor
cliënten met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen;
b. het verwerven en in stand houden van benodigde accommodaties, waar de activiteiten van
de stichting uitgevoerd kunnen worden, in het bijzonder de exploitatie en beheer van manage
Puntenburg te Lisse en de daartoe behorende levende have;
c. het faciliteren en verzorgen van activiteiten, waaronder educatieve programma's en
workshops voor groepen, mede ten behoeve van fondsenwerving;
d. het verrichten van alle (verder) handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk of wenselijk kunnen zijn. 

ANBI status

Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting Puntenburg een ANBI status. Geregistreerd onder RSIN
nummer 9678013.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
- J.L. de Vroomen (voorzitter)
- S.P. Kooyman (penningmeester)
- S.T. Kunnen-Lieverse (secretaris)
- M.P. de Vroomen (bestuurslid)
- K.B.E. Beelen-Visser (bestuurslid)
- M.J.M. de Vroomen (bestuurslid)
- A.B. Pieterse (bestuurslid)
- C.J.M. de Vroomen (bestuurslid)



RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de navolgende
opstelling, welke is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening van de stichting. 

2021 2020 Mutatie
€ % € % € %

Baten 55.587 100,0 48.352 100,0 7.235 15,0
Overige bedrijfs-
opbrengsten 3.500 6,3 4.000 8,3 -500 -12,5

Brutomarge (A) 59.087 106,3 52.352 108,3 6.735 12,9

Afschrijvingen op materiële
vaste activa 13.875 25,0 12.984 26,9 891 6,9
Overige bedrijfskosten 36.080 64,9 36.606 75,8 -526 -1,4

Totaal van som der kosten
(B) 49.955 89,9 49.590 102,7 365 0,7

Totaal van bedrijfsresul-
taat (A-B) 9.132 16,4 2.762 5,6 6.370 230,6

Financiële baten en lasten -3.307 -5,9 -3.629 -7,5 322 8,9

Totaal van netto resultaat 5.825 10,5 -867 -1,9 6.692 771,9



FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven
hierna een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 353.890 91,9 365.438 96,5
Vorderingen 1.830 0,5 1.840 0,5
Liquide middelen 29.335 7,6 11.531 3,0

385.055 100,0 378.809 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen -461 -0,1 -6.286 -1,7
Langlopende schulden 375.928 97,6 375.507 99,1
Kortlopende schulden 9.588 2,5 9.588 2,6

385.055 100,0 378.809 100,0

Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 1.830 1.840
Liquide middelen 29.335 11.531

31.165 13.371

Kortlopende schulden -9.588 -9.588

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 21.577 3.783

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 353.890 365.438

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 375.467 369.221

Financiering

Stichtingsvermogen -461 -6.286
Langlopende schulden 375.928 375.507

375.467 369.221



MEERJARENOVERZICHT

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 353.890 365.438 338.978 254.305

Vlottende activa
Vorderingen 1.830 1.840 7.070 3.327
Liquide middelen 29.335 11.531 549 6.245

Totaal activa 385.055 378.809 346.597 263.877

Passiva

Stichtingsvermogen -461 -6.286 -5.419 -19.116
Langlopende schulden 375.928 375.507 351.581 281.314
Kortlopende schulden 9.588 9.588 435 1.679

Totaal passiva 385.055 378.809 346.597 263.877

2021 2020 2019 2018
€ € € €

Baten 55.587 48.352 57.490 51.368
Brutomarge 59.087 52.352 58.789 51.368
Totaal van bedrijfsresultaat 9.132 2.762 17.439 -5.226
Totaal van netto resultaat 5.825 -867 13.695 -9.322
Stichtingsvermogen -461 -6.286 -5.419 -19.116

Overige opmerkingen

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichting zijn wij steeds gaarne bereid.

Lisse, 9 mei 2022

Kromhout, accountants en belastingadviseurs

M. Wormsbecher
Registeraccountant



BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na batig saldoverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 323.251 335.902
Inventarissen 16.332 17.139
Vervoermiddelen 3.883 5.218
Paarden 10.424 7.179

353.890 365.438

Som der vaste activa 353.890 365.438

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en over-
lopende activa

2 

1.830 1.840

Liquide middelen 3 29.335 11.531

Som der vlottende activa 31.165 13.371

385.055 378.809



31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 

Eigen vermogen 5 -461 -6.286

Langlopende schulden 6 
375.928 375.507

Kortlopende schulden

Schulden aan banken 7 9.588 9.588

385.055 378.809



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 8 55.587 48.352

Overige bedrijfsopbrengsten 9 3.500 4.000

Brutomarge 59.087 52.352

Lasten

Lasten uit hoofde van personeels-
kosten

10 

1.630 574
Afschrijvingen op materiële vaste
activa

11 

13.875 12.984
Overige bedrijfskosten 12 34.450 36.032

Totaal van som der kosten 49.955 49.590

Totaal van bedrijfsresultaat 9.132 2.762

Rentelasten en soortgelijke kosten 13 -3.307 -3.629

Totaal van netto resultaat 5.825 -867

Resultaatbestemming

Overige reserve 5.825 -867



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Puntenburg is feitelijk en statutair gevestigd op Spekkelaan 16, 2161 GH te Lisse en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41169901.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Puntenburg bestaan voornamelijk uit: de exploitatie en beheer van
manage Puntenburg te Lisse en daartoe behorende levende have.

De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) fokken en trainen van paarden om deze af te richten en te gebruiken voor
'Western-riding' mede door geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten:
b. het fokken van originele Appaloosa paarden en trachten dit ras in stand te houden;
c. het verwerven en in stand houden van benodigde accommodaties, waar de activiteiten van
de stichting uitgevoerd kunnen worden, in het bijzonder de exploitatie en beheer van manege
Puntenburg te Lisse en de daartoe behorende levende have;
d. het faciliteren en verzorgen van activiteiten, waaronder educatieve programma's en
workshops voor groepen, mede ten behoeve van fondsenwerving;
e. het verrichten van alle (verdere) handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk of wenselijk kunnen zijn.

Informatieverschaffing over continuïteit

Het eigen vermogen van Stichting Puntenburg bedraagt per 31 december 2021 negatief €
461. Hierdoor bestaat er een onzekerheid op grond waarvan twijfel zou kunnen bestaan over
de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting Puntenburg. 
Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De
in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Puntenburg zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van
het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De  jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met C1 Kleine organisaties zonder
winststreven, waarbij wordt afgezien van het opstellen van een bestuursverslag.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd op basis van historische kosten.

De verschillen en redenen die tot herziening van de indeling en bedragen ten opzichte
van voorgaand jaar hebben geleid

Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast om een betere vergelijking mogelijk te



maken.

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta
gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van
afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende
kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Het betreft vorderingen
met een looptijd van ten hoogste 1 jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. Het betreffen de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden en langlopende overlopende passiva betreffen schulden met een
looptijd van ten minste 1 jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen
onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten
hoogste 1 jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale
waarde.

De 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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen



onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.



TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Bedrijfsge-
bouwen en

-terreinen

Inventa-
rissen

Vervoer-
middelen

Paarden Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs 378.779 29.144 8.293 13.310 429.526
Cumulatieve afschrijvingen -42.877 -12.005 -3.075 -6.131 -64.088

Boekwaarde per
1 januari 2021 335.902 17.139 5.218 7.179 365.438

Mutaties 
Investeringen 8.100 1.837 - 5.000 14.937
Afschrijvingen -20.751 -2.644 -1.335 -1.755 -26.485
Desinvesteringen - - - -3.360 -3.360
Afschrijvingen op desinveste-
ringen - - - 3.360 3.360

Saldo mutaties -12.651 -807 -1.335 3.245 -11.548

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs 386.879 30.981 8.293 14.950 441.103
Cumulatieve afschrijvingen -63.628 -14.649 -4.410 -4.526 -87.213

Boekwaarde per
31 december 2021 323.251 16.332 3.883 10.424 353.890

Afschrijvingspercentages:
Gebouwen en terreinen                  3,3%
Paarden                                        10,0%
Inventaris                                 10-20,0%
Vervoermiddelen                           20,0%

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 1.830 1.840



31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Liquide middelen

Rabobank 29.335 11.531

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting.

4  Stichtingsvermogen

Eigen
vermogen

€
Stand per 1 januari 2021 -6.286
Mutatie uit resultaatverdeling 5.825

Stand per 31 december 2021 -461

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Eigen vermogen

Overige reserve -461 -6.286

2021 2020
€ €

Overige reserve 
Stand per 1 januari -6.286 -5.419
Resultaatverdeling 5.825 -867

Stand per 31 december -461 -6.286

31-12-2021 31-12-2020
€ €

6  Langlopende schulden

Hypotheken o/g 70.256 79.844
Overige schulden 161.622 169.322
Langlopende overlopende passiva 144.050 126.341

375.928 375.507

Langlopende schulden

Stand per
31

december
2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar

€ € €
Totaal 385.516 9.588 375.928



31-12-2021 31-12-2020
€ €

Hypotheken o/g

Rabobank Bollenstreek 70.256 79.844

2021 2020
€ €

Rabobank Bollenstreek

Saldo per 1 januari 89.432 94.226
Aflossing -9.588 -4.794

79.844 89.432
Kortlopend deel -9.588 -9.588

Saldo per 31 december 70.256 79.844

Rentepercentage 3,65% 3,65%

Als gevolg van de pandemie COVID-19 zijn een zestal aflossingen opgeschort.

Zekerheden: Hypothecaire inschrijving als 1e op recht van erfpacht en grond en bedrijfspand
Spekkelaan 14 en 16 te Lisse. Verpanding van alle huidige en toekomstige dieren,
inventarissen, transportmiddelen en vorderingen. De verstrekte onderhandse lening in 2017 is
achtergesteld.

In de leningovereenkomst met Rabobank Bollenstreek is vermeld dat de geldlening verstrekt
door M.A.T. de Vroomen-Beelen aan de Stichting ad € 168.000 is achtergesteld bij alle huidige
en toekomstige vorderingen van de bank op de Stichting. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de bank mag geen betaling van aflossing en rente plaatsvinden. Tevens is
deze geldlening verpand aan de bank.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden

Overige schulden 161.622 169.322

Overige schulden

Onderhandse leningen 161.622 169.322

2021 2020
€ €

Onderhandse leningen
Saldo per 1 januari 169.322 170.142
Verhoging - 3.000
Aflossing -7.700 -3.820

Saldo per 31 december 161.622 169.322

Rentepercentage 0-2% 0-2%

Ultimo 2021 betreffen het een drietal leningen. Er zijn geen aflossingsverplichtingen. Als
gevolg van afspraken met de Rabobank is afgezien van het berekenen en betalen van rente
op deze leningen.



2021 2020
€ €

Langlopende overlopende passiva
Saldo per 1 januari 126.341 87.213
Ontvangen donaties en subsidies 30.319 48.783
Afname ten gunste van resultaat -12.610 -9.655

Saldo per 31 december 144.050 126.341

Met ingang van 2019 worden ontvangen investeringssubsidies en ontvangen donaties ter
zake investeringen (zoals verantwoord onder de materiële vaste activa) als langlopende
schuld verantwoord. Deze valt vrij in tempo met de afschrijvingen van de bijbehorende
investeringen. Deze langlopende schuld ziet op de volgende investeringen:
- 2019: verbouwing en beplating voorgevel,
- 2020: stelconplaten (drainage) en beplating hooibergstal.
- 2021: stelconplaten

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

7  Schulden aan banken

Aflossingsverplichtingen Rabobank Bollenstreek 9.588 9.588

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een erfpacht overeenkomst met Stichting Graaf Carel van Lynden. De
kosten bedragen jaarlijks  € 2.309.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
€ €

8  Baten

Ontvangen opbrengsten en bijdragen 55.587 48.352

9  Overige bedrijfsopbrengsten

Kwijtschelding lening Grimbergen-Driessen 3.500 -
RVO.nl - bijdrage COVID - 4.000

3.500 4.000

10  Lasten uit hoofde van personeelskosten

Overige personeelskosten 1.630 574

Overige personeelskosten

Kantinekosten 1.153 451
Overige kostenvergoedingen 477 123

1.630 574

11  Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa 13.875 12.984

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 20.751 17.796
Inventarissen 2.644 1.389
Vervoermiddelen 1.335 794
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.755 1.393

26.485 21.372
Boekresultaat inventaris - 1.267
Vrijval langlopende overlopende passiva investeringssubsidies en
bijdragen -12.610 -9.655

13.875 12.984



2021 2020
€ €

12  Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 10.536 13.112
Exploitatie- en machinekosten 3.939 4.001
Verkoopkosten - 34
Autokosten 622 573
Kantoorkosten - 175
Algemene kosten 3.856 2.956
Kosten paarden 15.497 15.181

34.450 36.032

Huisvestingskosten

Betaalde huur en pacht 3.590 6.699
Onderhoud gebouwen 2.765 2.746
Schoonmaakkosten 360 63
Gas, water en elektra 3.042 3.011
Vaste lasten 779 593

10.536 13.112

Exploitatie- en machinekosten

Reparatie en onderhoud inventaris 2.323 2.511
Kleine aanschaf inventaris 1.616 1.490

3.939 4.001

Verkoopkosten

Representatiekosten - 34

Autokosten

Brandstofkosten auto's - 35
Reparatie en onderhoud auto's 545 538
Assurantiepremie auto's 77 -

622 573

Kantoorkosten

Drukwerk - 175

Algemene kosten

Assurantiepremie 2.652 2.641
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 145 606
Notariskosten 942 -
Overige algemene kosten 117 -291

3.856 2.956



2021 2020
€ €

Kosten paarden

Hooi 7.493 9.509
Dierenarts 2.435 1.381
Hoefsmit 2.501 2.000
Overige kosten paarden 3.068 2.291

15.497 15.181

Financiële baten en lasten

13  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 3.146 3.430
Overige rentelasten 161 199

3.307 3.629

Betaalde bankrente

Hypotheekrente 3.146 3.430

Overige rentelasten

Bankkosten en provisie 161 199

Lisse, 9 mei 2022

J.L. de Vroomen S.P. Kooyman S.T. Kunnen-Lieverse
Voorzitter Penningmeester Secretaris

M.P. de Vroomen K.B.E. Beelen-Visser C.J.M. de Vroomen
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

M.J.M. de Vroomen A.B. Pieters
Bestuurslid Bestuurslid




