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Almere, 14 juni 2021 
 

 
Geacht bestuur, 
 

Hierbij brengen wij u verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake het 
samenstellen van de jaarrekening 2020. 
 
Samenstellingsverklaring van de accountant 
 
De jaarrekening van Stichting Save Cheruto te Bergschenhoek is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2020 en de staat van baten en lasten 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. 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 Save Cheruto. 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 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. 
 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de 

VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 
 
 

Cifre maatschap 
Accountants/
Belastingadviseurs  
Tax Lawyers

KvK 32167683
BTW/VAT NL821955408B01

IBAN NL34RABO0152659498
BIC RABONL2U

Veluwezoom 7 
C1.40
1327 AA Almere 
The Netherlands 

t +31(0)36 7200 870
info@cifre.eu
www.cifre.eu  
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ALGEMEEN  
De Stichting Save Cheruto is opgericht d.d. 1 februari 2008. Het kantoor van de Stichting is te 
Hurwenen. Het doel der stichting is: 

1. Het verlenen van hulp aan minderbedeelden in binnen- en buitenland 
 
Inrichtingseisen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
voor kleine ondernemingen Hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winsttreven (RJK C1). 
Kleine rechtspersonen mogen, mits de bestuursvergadering niet anders heeft beslist, gebruik 
maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van 
deze vrijstelling is, waar mogelijk, gebruik gemaakt. 
 
Vaststelling jaarrekening 
Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 
bedroeg € 7.984 negatief. Dit bedrag werd in mindering gebracht op het vermogen.  
 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting over het jaar 2020 bestaat uit 3 leden. 
Mevrouw H. Roex-Verboom                   Voorzitter 
Mevrouw C.C. Brinkman-te Spenke   Secretaris 

De heer R.T.J. Roex     Penningmeester  
 
ANBI 

Stichting Save Cheruto geniet de ANBI-status.  
       
Notitie geldbedragen 

Alle in dit rapport en deze jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro’s, tenzij anders is 
vermeld.  
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RESULTATEN 
Bespreking van de resultaten 
Het resultaat volgens de staat van baten en lasten over het jaar 2020 bedraagt € 42.488,- negatief 
ten opzichte van een negatief resultaat ad. € 7.984,- in 2019. Onderstaand geven wij de staat van 

baten en lasten over 2020 en 2019 (bedragen x € 1.000): 
 
    Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

    2020  2020  2019 

    €  €  € 
Baten           

Giften en donaties    1 -  9 
Directe lasten     -28 -  -9 
        
    -27 -  - 
        
Lasten        
Overige bedrijfskosten     -15 -  8 
        
    -15 -  -8 
        
Bedrijfsresultaat    -15 -  -8 
        
Financiële baten en lasten    - -  - 
        
Netto resultaat    -42 -  -8 
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FINANCIËLE POSITIE 
De financiële positie kan aan de hand van de balansen per 31 december als volgt worden 
weergegeven (x € 1.000): 
 

 2020  2019 

Vermogen op lange termijn  €      €   

Stichtingsvermogen  21     63   
          
    21     63 
          
Beschikbaar voor financiering          
Voor het werkkapitaal    21     63 

 

Dit werkkapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000): 

    

 2020  2019 

  €      €   

Liquide middelen  21     63   
          
    21     63 
          
Af: kortlopende schulden    -     - 
          
Werkkapitaal    21     63 

          
Vermogensstructuur (x € 1.000)          
          

 2020  2019 

  €  %    €  % 

Stichtingsvermogen  21  100,0   63  100,0 
Kortlopende schulden  -  -   -  - 
          
  21  100,0   63  100,0 

 

 
FISCALE POSITIE  
De stichting is slechts belastingplichtig ingevolge de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 

indien en voor zover zij een onderneming drijft. 
 
Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

 
 
Hoogachtend,  

Cifre 

Accountants 
 

 
P.M. Scholte AA 
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BESTUURSVERSLAG 
 
About  
Get it done is in 2009 opgericht door Hanna Verboom en was één van de eerste crowdfunding 
platforms in Nederland. Victor Knaap, Cristine Brinkman, Ralf Roex, Marije Mulder en enkele 
andere creatieve ondernemers als Wende Snijders en mediamensen als Humberto Tan hebben 
zich bij Get it done aangesloten. Get it done richtte zich eerder vooral op projecten in het 
buitenland, maar steunt nu ook projecten in Nederland door mensen te activeren om iets voor 
een ander te doen. Zo verbindt Get it done jong talent en media aan bestaande sociale en 
duurzame initiatieven in Nederland. Met dit groeiende netwerk van young professionals, 
creatieven en influencers die belangeloos samenwerken worden deze initiatieven actief in hun 
hulpvragen voorzien. 
 
Gegevens 
Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done", is een stichting opgericht 
onder Nederlands recht, met statutaire zetel te Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. 
Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" is geregistreerd bij de kamer 
van koophandel onder het KvK-nummer 27312913 en met RSIN nummer 819004303. 
Het correspondentieadres van Get it Done is Eerste Hugo de Grootstraat 1-1, 1052 KK in 
Amsterdam en het emailadres is: info@getitdone.org. 
 
Bestuur en beloningsbeleid 
Het huidige bestuur van Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" 
bestaat uit: 
Hanna Verboom (Voorzitter) 
Ralf Roex (Penningmeester) 
Cristine Brinkman (Secretaris) 
 
Hoofdlijnen actuele beleidsplan 
De bestuursleden van de Stichting Save Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" 
verrichten hun taken onbezoldigd. Op basis van de statutaire bepalingen mag de Stichting Save 
Cheruto, handelend onder de naam "Get It Done" geen uitkeringen doen aan een oprichter of 
een bestuurder. Slechts redelijke kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie 
maken worden door de Stichting vergoed. 
 
Stichting Get it done (geregistreerd bij de kamer van koophandel onder de naam Stichting Get it 
done en formele statutaire naam “stichting save Cheruto” onder het nummer 27312913) heeft 
de status van ANBI (een algemeen nut beogende instelling) en staat als zodanig bij de 
belastingdienst geregistreerd. De werving van fondsen/donaties komt voor het grootste gedeelte 
uit sponsorgelden van deelnemende bedrijven (als Rabobank, Ahold, Philips….) en deels uit 
particuliere donaties. Deze gelden ingezet voor de activatie van projectteams en het organiseren 
van verschillende evenementen. 
 
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 
In 2020 is er hard gewerkt aan een nieuwe propositie met de focus op ‘de kracht van geven’ en 
‘iets voor een ander doen’. Na voornamelijk op crowdfunding te hebben gericht, slaat Get it 
Done een nieuwe richting in waarbij een ‘nieuwe manier van doen’ centraal staat. Zo blijft Get it 
done mensen activeren om iets voor anderen te doen, maar wil het hen daarnaast helpen 
ontdekken hoe dit direct bijdraagt aan hun eigen gevoel van betekenis. Met Get it done wordt 
een nieuw netwerk tot stand gebracht van young professionals, creatieven en influencers die 
belangeloos samenwerken met de initiatieven om in hun hulpvraag te voorzien.   
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Terugblikkend op 2020 zijn we heel happy met al het harde werk wat er is geleverd om de 
propositie van Get it done aan te scherpen. We hebben een nieuw campagneteam en 
vrijwilligers aangetrokken en we zijn klaar om dit in de komende jaar volledig tot bloei te laten 
komen.  Er zijn verschillende online inspiratie sessies georganiseerd en kleinschalige projecten 
en initiatiefnemers in het zonnetje gezet. Hiermee is de start voor een nieuwe intrinsiek 
gemotiveerde community gegeven.  

 

Bergschenhoek, 14 juni 2021 
 
 

 
Mevrouw H. Roex-Verboom            Mevrouw C.C. Brinkman-te Spenke          De heer R.T.J. Roex 
Voorzitter                                                  Secretaris                                                                 Penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 
(na saldo verdeling) 

 

ACTIEF  ref.  31-12-2020  31-12-2019 
           
VLOTTENDE ACTIVA           

Liquide middelen  1    20.941    63.429 
           
Som der vlottende activa      20.941    63.429 
           
           
Totaal       20.941    63.429 

 
 
PASSIEF  ref.  31-12-2020  31-12-2019 
           
STICHTINGSVERMOGEN           
Overige reserve  2  20.491    62.979   
           
      20.491    62.979 
           
KORTLOPENDE SCHULDEN            
Overige schulden en overlopende 
passiva 

 
3 

 
450 

   
450 

  

           
      450    450 
           
Totaal      20.941    63.429 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 

  ref.  2020    2019 
           
BATEN           
Giften en donaties   4  500    9.000   

Directe lasten  5  -27.884    -8.980   
           
      -27.384    20 
           
LASTEN            
Overige bedrijfskosten  6  14.877    7.813   
           
Som der kosten      -14.877    -7.813 
           
Bedrijfsresultaat      -42.261    -7.793 
           
Financiële baten en lasten  7    -227    -191 
           
Netto resultaat       -42.488    -7.984 
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TOELICHTING  
WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
ALGEMEEN 
Notatie geldbedragen 

Alle in dit rapport en deze jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro’s, tenzij anders is 
vermeld.  

 
ACTIVITEITEN  
De activiteiten van Stichting Save Cheruto bestaan voornamelijk uit het verlenen van hulp aan 

minderbedeelden in binnen- en buitenland 
 
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Save Cheruto (Stichting Get It Done) is feitelijk gevestigd op Waaldijk 101, 5327 KP 
Hurwenen. De statutaire vestigingsplaats is Bergschenhoek, de onderneming is ingeschreven 
bij het handelsregister onder nummer 27312913.  

 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

voor kleine ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1).  
  
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Overige passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 
 
GRONDSLAGEN TER BEPALING VAN BATEN EN LASTEN 
Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt, dat baten slechts zijn 
opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten en 
risico’s is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. 
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 TOELICHTING OP DE BALANS 

LIQUIDE MIDDELEN 
 31-12-2020  31-12-2019 
    

1. Banktegoeden     
Rabobank 1013.11.389  20.941  63.429 

     
STICHTINGSVERMOGEN     

2. Overige reserve     

Stand per 1 januari   62.979  70.963 
Af: Resultaat boekjaar  -42.488  -7.984 
     
Stand per 31 december   20.491  62.979 

     

KORTLOPENDE SCHULDEN     
3. Overige schulden en overlopende passiva     

Reservering accountantskosten Cifre  450  450 

     



Stichting Save Cheruto 

Bergschenhoek 

14 juni 2021 Samenstellingsverklaring afgegeven 11 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN   

4. GIFTEN EN DONATIES  
 2020  2019 
    

Ontvangen donaties   500  9.000 

     

5. DIRECTE LASTEN     
Kosten projecten Get It Done  27.884  8.980 

     
6. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN     

A. Verkoopkosten  12.737  6.435 
B. Algemene kosten   2.140  1.378 
     
  14.877  7.813 
     
A. Verkoopkosten     

Representatiekosten  32  3.701 
Websitekosten   -  169 
Project fee H. Verboom  12.705  1.815 

Stagevergoeding  -  750 
     
  12.737  6.435 

     
B. Algemene kosten     

Assurantiepremie  441  430 
Accountantskosten Cifre  907  908 
Reiskosten  626  - 

Diverse algemene kosten   166  40 
     
  2.140  1.378 

     
7. FINANCIELE BATEN EN LASTEN     

Bankkosten   227  191 
     
     

Ondertekening van de jaarrekening     
     
Bergschenhoek, 14 juni 2021     
     
     
     
Mevrouw H. Roex-Verboom            Mevrouw C.C. Brinkman-te Spenke          De heer R.T.J. Roex 

Voorzitter                                                  Secretaris                                                                 Penningmeester 
 


