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Aan het bestuur van
Stichting Lucille Werner Foundation
Bmgstraat 7
1 394CV Nederhorst den Berg

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting, waarin begrepen de
enkelvoudige balans met tellingen van € 263.244, de geconsolideerde balans met tellingen van € 260.687 en
de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten sluitende met een saldo na belastingen van
negatief€ 1.534.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Lucille Wemerfoundation te Nederhorst den Berg is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige
balans per 31 december 2020 en de geconsolideerde en enkelvoudige 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 (3W). 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 infonTiatie 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 Lucille Wemer
Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerlaaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrelddng 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.

Tevens vestigingen in Oosterhout en Etten-Leur.
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3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van de stichting bestaat uit 1 directielid. Gedurende het boekjaar was dit mevrouw L.M. Wemer
Snoeijers.

Daarnaast is er een Raad van Toezicht welke bestaat uit:
- De heer M.E.A. Besnard;
- De heer J.H.M. Nieuwenhuizen;
- De heer E.E.J.M. de Vlam.

Vanaf 14 juni 2021 heeft mevrouw L.M. Werner-Snoeijersbesloten haar bestuurstaken over te dragen aan de
heer M.E.A. Besnard die deze heeft aanvaard.

De heer M.E.A. Besnard is vanaf 14juni 2021 afgetreden als lid van Raad van Toezicht.

3.2 Oprichting vennootschap

Blijkens de akte d.d. 9 oktober 2006, verleden voor notaris Mr. C. de Groot werd de Stichting Lucille Wemer
Foundation per genoemde datum opgericht.

3.3 Verwerking van het verlies 2019

Het verlies ad € 56.761 is in mindering gebracht op de overige reserves.



S -

- Stichting Lucille Wemer foundation
Accountants & Adviseurs Nederhorst den Berg

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het geconsolideerde saldo van baten en lasten na belastingen over 2020 bedraagt negatief€ 1.534 tegenover
negatief £ 56.761 over 2019. De geconsolideerde saldi van baten en lasten over beide jaren kunnen als volgt
worden samengevat:

2020 2019 Verschil

% € €

Baten 373.741 100,0 390.720 100,0 -16.979
Kosten van projecten 199.740 53,4 207.086 53,0 -7.346

Bruto-omzetresultaat 174.001 46,6 183.634 47,0 -9.633

Overige lasten

Lonen en salarissen 6.65$ 1,8 15.194 3,9 -8.536
Sociale lasten 5.710 1,5 8.519 2,2 -2.809
Afschrijvingen 3.182 0,9 3.011 0,8 171
Overige personeelskosten 1.134 0,3 3.039 0,8 -1.905
Huisvestingskosten 22.773 6,1 31.868 8,2 -9.095
Autokosten 2.287 0,6 2.389 0,6 -102
Verkoopkosten 1.231 0,3 6.530 1,7 -5.299
Algemene kosten 132.068 35,4 162.263 41,3 -30.195

175.043 46,9 232.813 59,5 -57.770

-1.042 -0,3 -49.179 -12,5 48.137

Financiële baten en lasten -515 -0,1 -657 -0,2 142

Resultaatvoorbelastïngen -1.557 -0,4 -49.836 -12,7 48.279

Belastingen 23 - -6.925 -1,8 6.948

Resultaat na belastingen -1.534 -0,4 -56.761 -14,5 55.227
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5 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
geconsolideerde balansen:

31-12-2020 31-12-2019 Verschil

€ € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.849 2,2 6.981 2,7 -1.132
Financiële vaste activa 266 0,2 243 0,1 23

6.115 2,4 7.224 2,8 -1.109

Vlottende activa

Vorderingen 221.903 85,1 237.251 92,1 -15.34$
Liquide middelen 32.669 12,5 13.161 5,1 19.50$

254.572 97,7 250.412 97,2 4.160

260.687 100,0 257.636 100,0 3.051

PASSIVA

Eigen vermogen 240.797 92,4 242.330 94,1 -1.533

Kortlopende schulden 19.890 7,6 15.306 5,9 4.584

260.687 100,0 257.636 100,0 3.051
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Uit de geconsolideerde balans is de volgende financieringsstnictuur af te leiden:

31-12-2020 31-12-2019

€ €
Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 240.797 242.330

Waarvan vastgelegd op lange termïjn:

Materiële vaste activa 5.849 6.981
financiële vaste activa 266 243

6.115 7.224

Werkkapitaal 234.682 235.106

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 221.903 237.251
Liquide middelen 32.669 13.161

254.572 250.412

Af: kortlopende schulden 19.890 15.306

Werkkapitaal 234.682 235.106
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6 KENGETALLEN

6.1 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

2020 2019 2018 2017 2016

Current ratio
Vlottende activa/kortiopende
schulden 12,80 16,36 22,38 4,70 23,38

6.2 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de Organisatie in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen
(rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus
sprake van een momentopname.

2020 2019 201$ 2017 2016

Solvabiliteit eerste
niveau
Eigen vermogen/balanstotaal 92,37 94,06 $5,31 75,18 89,22

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Rijen, 30juni 2021
MOSAouits&dviseurs

W.A.J. Arts-Hagen
Accountant- Administratieconsulent
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1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Algemene informatie

De Stichting Lucille Wemer Foundation (hierna: LWF) is in 2006 opgericht en heefi zich vanaf het eerste
moment ingezet om een sterke positie voor mensen met een handicap in Nederland te realiseren. Het initiëren
van spraakmakende televisieprogramma’s en het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een
handicap staan hierbij centraal. LWF wil kracht geven aan mensen met een handicap en wil dat zij een
positief zeifbeeld ontwikkelen en hun eigen talent inzetten om hun (levens)doelen te bereiken. LWF doet dit
door nationale projecten te initiëren, waarbij met name de media worden ingezet. LWF is de enige organisatie
in Nederland die jaarlijks formats ontwikkelt om haar doelstellingen te realiseren.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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LWF PRODUCTIONS: MEDIA & EVENEMENTEN

1.1 Voor Elkaar

In april en mei presenteert Lucille haar eigen programma ‘VoorElkaar’, live op het Facebook-account van de
Lucille Wernerfoundation. Iedere woensdag kunnen mensen tussen 16:00 en 17:00 uur inbellen om met
Lucille in gesprek te gaan over de uitdagingen die de coronatijd van ze vraagt.

Door de coronacrisis hebben mensen met een handicap het extra zwaar. Sommigen vinden het ingewikkeld
om naar buiten te gaan, waardoor eenzaamheid op de loer ligt. Ook is specifieke hulp lastig te bieden.

Lucille praat met haar kijkers over hoe zij deze coronatijd ervaren en hoe we er voor elkaar kunnen zijn. Maar
kijkers met een wens, een vraag of een idee kunnen ook inbellen bij Lucille. Allemaal met als doel om er
‘VoorElkaar’ te zijn.

1.2 CAPTaIks: Kinderambassadeurs voor het Gehandicapte Kind

Kinderen en jongeren zijn de groeidiamanten van onze toekomst. Ook als het om kinderen met een handicap
gaat. Het is belangrijk om naar ze te luisteren. Kinderen moeten gehoord worden. Kinderen moeten mee
kunnen denken. En kinderen moeten kunnen meebeslissen. Zeker als het gaat over onderwerpen die hen zelf
aangaan.

Om kinderen zoveel mogelijk te horen en mee te laten beslissen, heeft LWF in samenwerking met, en in
opdracht van, de Stichting het Gehandicapte Kind een theaterevenement georganiseerd, waarin kinderen met
een handicap een CAPTa1k (CAPability Talk) hebben gehouden. Na een inspirerende zoektocht en een
intensieve voorbereiding plaatsen 8 kinderen tussen de 9 en 14 jaar zich voor de finale. Die finale staat
gepland voor zaterdag 28 maart, maar wordt door het coronavims verzet. Alle evenementen worden in het
voorjaar voor onbepaalde tijd verboden. Uiteindelijk vinden de CAPTaÏks op zaterdag 28 november plaats. In
theater Gooiland vertellen de 8 finalisten hun persoonlijke verhaal, voor het oog van de jury, bestaande uit
YouTuberDylan Haegens, presentator Ingrid Jansen en directeur van het Gehandicapte Kind Henk-Willem
Laan. Ze geven aan waar de moeilijkheden, maar zeker ook de uitdagingen en mogelijkheden, liggen voor
kinderen met een handicap. En welke oplossingen er zijn om kinderen met een handicap gewoon mee te laten
doen. De CAPTaIks levert 4 winnaars op: Pauline Muijs, Hüseyin Taspinar, Leona Snoey en Joël Spierlings.
Zij worden de nieuwe kinderambassadeurs van Stichting het Gehandicapte Kind.

1.3 Lancering nieuwe vlag voor mensen met een handicap

Op 3 december, de internationale dag voor mensen met een handicap, is Nederland een unieke vlag rijker.
Initiatiefnemers de Lucille WemerFoundation, Onbeperkt aan de Slag en VodafoneZiggohebben de handen
ineengeslagen om een vlag te ontwerpen en die vandaag te lanceren. De vlag staat symbool voor talent, trots
en doorzettingsvermogen. De kleurrijke vlag heeft vele lijnen die de wegen symboliseren die mensen met een
beperking vaak afleggen. Deze weg is niet altijd makkelijk, maar de vlag symboliseert ook de potentiële
talenten van mensen met een handicap, dat ze van waarde zijn en een meer dan wezenlijke bijdrage aan de
samenleving leveren.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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1.4 DOELSTELLINGEN 2020

De belangrijkste doelstelling waar LWF zich ook in 2021 voor blijft inzetten, is het voortgaande proces om de
beeldvorming over mensen met een handicap op een positieve en krachtige manier te beïnvloeden. En de
zichtbaarheid van deze groep mensen te vergroten. We blijven actief een positief en krachtig imago van de
doelgroep uitdragen door het organiseren en initiëren van landelijke evenementen. Door de inzet van
multimedia maakt LWF zich sterk de gehele samenleving te bereiken en mensen met een handicap op een
positieve manier op de kaart te zetten. En net zo belangrijk: door participatie op de arbeidsmarkt dragen
mensen met een handicap ook zelf bij aan deze positieve beeldvorming, wat bijdraagt aan het ‘inclusief
maken’ van onze samenleving.

Wereldgehandicaptendag

Op donderdag 3 december 2021, Wereidgehandicaptendag, wil LWF een film online zetten, waarmee LWF op
een bijzondere manier de fysieke schoonheid van mensen met een handicap aan de wereld wil laten zien.

1.5 Business Walk of Fame

LWF wil in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag en VodafoneZiggo een grootse Business Walk of Fame
Awards organiseren. Een dag waarin mensen met een handicap zich presenteren met een CAPTaIk
(CAPability Talk), waarin ze niet alleen hun persoonlijk verhaal vertellen, maar ook hoe het bedrijfsleven hen
de omstandigheden biedt om succesvol te worden in hun werk. Alle winnaars krijgen eeuwige roem door
plaatsing van een tegel met hun naam en de naam van het bedrijf in het hart van Zuidas.

Kijk voor meer informatie over Stichting Lucille Wemer Foundation op www.lwfoundation.nl.

1.6 VRIENDENLOTERIJ

Mede dankzij de steun van de VriendenLoterj heeft LWF de afgelopen jaren haar werkzaamheden, gericht op
positieve beeldvorming en zichtbaarheid voor mensen met een lichamelijke handicap, kunnen uitvoeren.
Dankzij de structurele bijdrage van de VriendenLoterj aan LWF als beneficiënt, kan LWF haar
werkzaamheden de komende jaren krachtig voortzetten.

Met de steun van de VriendenLoterij kan LWF zorgdragen voor de realisatie van projecten als
Wereldgehandicaptendag en de Business Walk of Fame. Projecten met als doel om mensen met een handicap
op een positieve manier zichtbaar te maken.

In 2020 heeft LWF een bijdrage van de VriendenLoterj ontvangen voor een bedrag van € 273.067,-, waarvan
€ 73.067,- aan geoormerkte loten.

Samenstellingsverklanng afgegeven d.d. 30 juni 2021
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Stichting Ludille Werner foundation
Nederhorst den Berg

Lucille Wemer is gekozen tot lid van de Tweede Kamer van het CDA en treedt op 31 maart af als bezoldigd
directeur van LWF. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie personen: voorzitter is Michel Besnard. De
overige twee posities worden ingenomen door de leden Jan Nieuwenhuizen en Emilio de Vlam.

De leden van de RvT zijn benoemd voor een onbepaalde periode. Het bestuur van LWF komt om de vier
maanden, drie keer per jaar, met de leden van de RvT hij elkaar waarbij de lopende zaken besproken worden.
De vergaderingen worden gebruikt om besluiten te nemen over werkplannen, begrotingen, jaarverslagen en de
voorgestelde koers. Naast de functie van voorzitter is geen aparte portefeuilleverdeling gemaakt.

Leden van de RvT worden gekozen op basis van een mix van kwaliteiten. Daarnaast wordt gekeken naar
betrokkenheid hij de doelstelling van LWf,bestuurservaring en het vermogen goed uit te kunnen dragen wat
het werk van LWF inhoudt.

Leden van de RvT ontvangen het wettelijke toegestane vacatiegeld voor hun werkzaamheden. Naast hun werk
voor LWF zetten verschillende leden zich in voor andere goede doelen-organisaties die actief zijn op
maatschappelijk, cultureel of sportief gebied. LWF wordt bijgestaan door enkele enthousiaste vrijwilligers die
betrokken zijn bij de Organisatie en werving van fondsen voor de projecten.

LWF heeft een auditcornmissie. De leden van deze auditcornrnissie zijn Michel Besnard en Jan
Nieuwenhuizen.

Vanaf 14 juni 2021 heeft mevrouw L.M. Wemer-Snoeijersbesloten haar bestuurstaken over te dragen aan de
heer M.E.A. Besnard die deze heeft aanvaard.

De heer M.E.A. Besnard is vanaf 14juni 2021 afgetreden als lid van Raad van Toezicht.

1.8 WOORD VAN DANK

LWF dankt iedereen die ons in 2020 heeft ondersteund: de VriendenLoterj, Stichting het Gehandicapte Kind,
Onbeperkt aan de Slag, VodafoneZiggo, particuliere donateurs, en alle leden van de Raad van Toezicht.

De heer M.

Nederhorst den Berg, juni 2021,
Stichting Lucille..Werner foundation,

Samenstellingsverkladng afgegeven d.d. 30 juni 2021
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1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 3.166 2.103
Vervoermiddelen 2.683 4.878

5.849 6.981

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 266 243

Vlottende activa

Vorderingen (2)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.015 -

Overige vorderingen en overlopende
activa 220.888 237.251

221.903 237.251

Liquide middelen (3) 32.669 13.161

260.687 257.636

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021
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31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

PASSIVA

Groepsvermogen (4) 240.797 242.330

Korttopende schulden (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 378 9.519
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 268
Overige schulden en overlopende passiva 19.512 5.519

19.890 15.306

260.687 257.636

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019

€ € € €

Baten (6) 373.741 390.720
Kosten van projecten (7) 199.740 207.086

Bruto-omzetresuttaat 174.001 183.634

Overige lasten

Lonen en salarissen (8) 6.658 15.194
Sociale lasten (9) 5.710 8.519
Afschrijvingen (10) 3.182 3.011
Overige bedrijfskosten (11) 159.493 206.089

175.043 232.813

-1.042 -49.179

financiële baten en lasten (12) -515 -657
Belastingen (13) 23 -6.925

Saldo -1.534 -56.761

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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3 GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

Activiteiten

Stichting Lucille Werner foundation is feitelijk gevestigd aan de Brugstraat 7, 1394 CV Nederhorst den Berg
en staat ingeschreven jn het handelsregister onder nummer 34264534.

De stichting heeft ten doel om de maatschappelijke positie van de mensen met een handicap te versterken. De
stichting probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door het ondernemen van activiteiten, eventueel in
nauwe samenwerking met partijen in de publieke of private sector. De stichting heeft uitdrukkelijk niet tot
doel het maken van winst enlof het behartigen van commerciële belangen.

Consolidatie

Stichting Lucille Werner foundation te Amsterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

De Stichting heeft de volgende kapitaalbelangen, die op nettovermogenswaarde zijn gewaardeerd:
Aandeel in het

geplaatste Opgenomen in
Naam, statutaire zetel kapitaal consolidatie

CAPworks B.V. 100,00 Ja
Amsterdam

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Lucille Werner foundation zijn de financiële gegevens
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van
Stichting Lucille Werner foundation.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het
resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.

Samensteflingsverklaring afgegeven dd. 30juni 2021
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERBE
JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de vennootschap was in 2020 gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverband
(2019: 1).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprjs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrjgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste actîva

De latente belastingvordering uit hoofde van het compensabel verlies is gewaardeerd tegen het nominale
belastingtarief van 15%.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortiopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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Kortiopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortiopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprjzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagj aar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt.
Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in
het vastgelegd vermogen respectievelijk het bestemmingsvermogen. Een onttrekking wordt als besteding (last)
verwerkt in de staat van baten en lasten.

Kosten van projecten

De lasten van de projecten omvat de uitgaven van de uitgevoerde activiteiten, bestaande uit het directe
materiaalverbruik, de directe loonkosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de activiteiten
kunnen worden toegerekend.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komenlwaarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële
beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze
deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting Lucille Werner Foundation geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschilLen tussen dc winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Samenstellingsverklaring afgegeven di 30juni 2021
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4 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Vervoer
Inventaris middelen Totaal

€ €

Boekwaarde per 1januari 2020
Aanschaffingswaarde 17.356 12.195 29.551
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -15,253 -7.317 -22.570

2.103 4.87$ 6.981

Mutaties
Investeringen 2.050 - 2.050
Afschrijvingen -987 -2.195 -3.1 82

1.063 -2.195 -1.132

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 19.406 12.195 31.601
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -16.240 -9.512 -25.752

Boekwaarde per 31 december2020 3.166 2.683 5.849

Afschrjviiigspercen tages

Inventaris 20
Vervoermiddelen 20

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021



-22
- Stichting Lucille Werner Foundation

Accountants & Adviseurs Nederhorst den Berg

Overige vorderingen

2020 2019

€ €

Laten te belastingvorderingen

Standper 1januari 243 7.16$
Mutatie 23 -6.925

Stand per 31 december 266 243

Van de in de groep opgenomen vennootschap bedraagt per 31 december 2020 de omvang van de nog te
verrekenen verliezen € 1.772.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.015 -

Overige vorderingen en overlopende activa

OverLopende activa

Huur
- 2.513

Waarborgsommen 2.000 -

Te ontvangen subsidies 218.888 234.738

220888 237.251

Samenstellingsverklaring afgegeven dd. 30juni 2021
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3. Lïquide middelen

23 -

Stichting Lucille Werner foundation
Nederhorst den Berg

31-12-2020 31-12-2019

€ €

11.492 1.366
- 1.487
- 6.643

21.177 3.665

32.669 13.161

ABN AMRO Bank N.V. Ondememersrekening
ABN AMRO Bank N.V. Zakelijk Jaar Deposito
ABN AMRO Bank N.V. Bankgarantie Dekkingsrekening
ABN AMRO Bank N.V. Bestuurrekening

De liquide middelen staan ter Vrije beschikking aan de onderneming.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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PASSIVA

4. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van
de enkelvoudige balans op pagina 37 van dit rapport.

5. Kortiopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 37$ 9.519

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
- 268

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 14.512 389
Overlopende passiva 5.000 5.130

19.512 5.519

Overige schulden

Rekening-courant Lucky Luck Productions B.V. 389
Overige schulden 14.512 -

14.512 389

Over de schuld wordt geen rente berekend, omtrent aflossingen en zekerheden is niets nader overeengekomen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021
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31-12-2020 31-12-2019

€

Overlopende passiva

Huisvestingskosten 130
Accountantskosten 5.000 5.000

5.000 5.130

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

fiscale eenheid

De stichting staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond daarvan is de
stichting hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplich tingen onroerende zaken

Door tot de groep behorende vennootschap zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met
2022 terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 17.173).

Managernentvergoeding

Door tot de groep behorende vennootschap zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van
beheeractiviteiten (€ 10.000 per jaar).

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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Stichting Lucille Werner foundation
Nederhorst den Berg

5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

6. Baten

2020 2019

€ €

Ontvangen bijdragen en fondsenwerving Vriendenloterj
Ontvangen giften en donaties
Ontvangen bijdrage NSGK Kinderambassadeurs
Ontvangen bijdrage Wereidgehandicaptendag
Ontvangen bijdrage Wemers Helden
Ontvangen bijdrage De Bal ligt bij jou / De Ballenrace
Ontvangen bijdrage overige projecten

Kosten proj ect: NSGK Kinderambassadeurs
Kosten proj eet: Ministerie voor gehandicaptenzaken
Kosten project: Ecuador reportage
Kosten project: Canal Pride
Kosten proj eet: Wereldgehandicaptendag
Kosten project: Voor Elkaar
Kosten project: Vlog It!
Kosten project: Vriendenfonds
Kosten project: Business Walk of fame
Kosten overige projecten
Bijdragen projecten CAPworks B.V.
Loten Vriendenloterj

1.263
7.527

9.136
1.645

43.993
23.809
34.604
18.667
4.240

- 7.975
13.853 3.550
47.304 -

12.083 70.248

199.740 207.086

274.632
1.805

74.514

304.452
16.054
70.000

4.000 -

10.000 214

373.741 390.720

De ontvangen bijdragen en fondsenwerving Vriendenloterj bestaat voor een bedrag van € 200.000 uit
reguliere bijdragen, en voor een bedrag van € 74.632 aan geoormerkte loten.

7. Kosten van projecten

$8.203

8.343
19.173

Personeelskosten

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen

Doorbelaste personeelskosten aan projecten

9. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten

27.13$ 44.604

27.138 44.604
-20.480 -29.410

6.65$ 15.194

5.710 8.519

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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Personeelsleden

Bij de groep was in 2020 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019: 1).

10. Afschrijvingen

2020 2019

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 987 816
Vervoermiddelen 2.195 2.195

3.182 3.011

11. Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 1.134 3.039
Huisvestingskosten 22.773 31.868
Autokosten 2.287 2.389
Verkoopkosten 1.231 6.530
Algemene kosten 132.068 162.263

159.493 206.089

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen 1.148 2.782
Kantinekosten 90
Overige personeelskosten -14 167

1.134 3.039

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 17.173 27.605
Gas water licht 1.328 1.141
Onroerendezaakbelasting 870 212
Schoonmaakkosten 2.700 2.910
Overige huisvestingskosten 702

22.773 31.868
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2020 2019

€ €

Autokosten

Brandstoffen 1.413 1.503
Verzekering 560 590
Motorrijtuigenbelasting 296 296

2.269 2.389
Privégebruik 1$

2.287 2.389

Verkoopkosten

Representatiekosten 1.153 3.549
Relatiegeschenken

- 553
Reis- en verblijfkosten 78 2.428

1.231 6.530

Algemene kosten

Managementvergoeding 68.000 72.000
Accountantskosten 11.007 9.432
Administratiekosten 1.683 3.394
Verzekeringen 1.715 1.679
Tetefoonkosten 2.321 1.740
Secretariële ondersteuning 57.742 64.373
Contributies en abonnementen 410 384
Giften/donaties 50 100
Computer/internet kosten 3.400 5.759
Portikosten

- 27
Kantoorbenodigdheden 250 2.456
Boeten 853 2.055
Niet verrekenbare voordnik omzetbelasting 41.177 56.499
Overige algemene kosten 20 45

188.628 219.943
Doorbelaste managementvergoeding aan proj ecten -22.320 -22.320
Doorbelaste secretariële ondersteuning aan projecten -34.240 -35.360

132.068 162.263
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2020 2019

€ €

12. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -515 -657

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bank- en rentekosten 515 657

13. Belastingen

Mutatie voorziening belastingen 23 -6.925

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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6 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (14)

Inventaris 3.166 2.103

Financiële vaste activa (15)

Deelnemingen in groepsrnaatschappijen 16.998 18.174

Vlottende activa

Vorderingen (16)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.015
Overige vorderingen en overlopende
activa 220.88$ 237.251

221.903 237.251

Liquide middelen (17) 21.177 11.795

263.244 269.323
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31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen (18)

Bestemmings-fonds 59.379 48.649
Bestemmingsreserve - 68.524
Continuïteitsreserve 3.000 3.000
Overige reserves 178.418 122.157

240.797 242.330

Langlopende schulden (19)

Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 20.297 23.785

Kortiopende schulden (20)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 150 810
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 26$
Overige schulden en overlopende passiva 2.000 2.130

2.150 3.208

263.244 269.323

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 2019

€ € € €

Baten (21) 316.437 391.706
Kosten van projecten (22) 281.923 427.419

Bruto-omzetresuttaat 34.514 -35.713

Overige lasten

Afschrijvingen (23) 987 816
Overige bedrijfskosten (24) 32.637 46.912

33.624 47.728

$90 -83.441

financiële baten en lasten (25) -1.24$ -464
Belastingen - -

-358 -83.905
Aandeel in het resultaat van
deelnemingen (26) -1.176 27.144

Saldo -1.534 -56.761
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$ ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE
JAARREKENING

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en
passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover
hierna niets anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Lucille Werner foundation.

Samenstellingsverklaring afgegeven Ud. 30juni 2021
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9 TOELICHTING OP DE ENKEINOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

14. Materië]e vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1januari 2020
Aanschaffingswaarde 13.471
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -11.36$

2.103

lintaties
Investeringen 2.050
Afschrijvingen -987

1.063

Boekwaarde per 3] december 2020
Aanschaffingswaarde 15.521
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -12.355

Boekwaarde per 31 december 2020 3.166

Afschrjvingspercentages

Inventaris 20

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 202
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15. Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2020 2019

€ €

CAPworks 3. V

Stand per 1januari 18.174 -8.970
Aandeel in het resultaat -1.176 27.144

Stand per 31 december 16.998 18.174

Het betreft een 100% deelneming in CAPworks BV. gevestigd te Nederhorst den Berg.

VLOTTENUl ACTIVA

16. Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.015 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Huur
- 2.513

Waarborgsommen 2.000 -

Te ontvangen subsidies 218.888 234.738

220.888 237.251

17. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. Zakelijk Jaar Deposito 1.487
ABN AMRO Bank N.V. Bankgarantie Dekkingsrekening - 6.643
ABN AMRO BankN.V. Bestuurrekening 21.177 3.665

21.177 11.795

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.
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PASSIVA

1$. Eigen vermogen

Bestemmings- Bestemmings- Continuïteits- Overige
fonds reserve reserve reserves Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020 48.649 68.524 3.000 122.157 242.330
Mutatie bestemmingsreserve - -68.524 - - -68.524
Mutatie bestemmingsfonds 10.730 - - - 10.730
Saldo baten en lasten - - - -1.534 -1.534
Mutatie bestemmingsreserve en
bestemmingsfonds - - - 57.795 57795

Stand per 31 december2020 59.379 - 3.000 178.418 240.797

19. Langlopende schulden

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

2020 2019

€ €

CAPworks 3. V

Stand per 1januari 23.785 -

Mutaties -4.484 24.97]

19.301 24.971
Rente 996 -1.186

Langlopend deel per 31 december 20.297 23.785

Over de schuld wordt 4,62% rente berekend, welke jaarlijks wordt vastgesteld.
De schuldeiser kan op eerste verzoek de schuldenaar verplichten aanvullende zekerheden te verstrekken.
Omtrent aflossingen is niets nader overeengekomen.
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20. Kortiopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 150 810

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
- 268

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Huisvestingskosten
- 130

Accountantskosten 2.000 2.000

2.000 2.130

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke activa en verplichtingen

fiscale eenheid

De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond daarvan is de
vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplich tingen onroerende zaken

Door tot de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2022 terzake van huur
van bedrijfsruimte (€ 17.173 perjaar).

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30juni 2021
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Coronavirtis

Sinds begin 2020 leidt Covid-19 tot een wereldwijde crisis. Hierdoor zijn onder andere in Nederland
maatregelen getroffen die onze economie hard hebben geraakt. Stichting Lucille Werner Foundation heeft
echter in 2020 en tot op heden in 2021, geen grote nadelige gevolgen ondervonden van de crisis. Verder heeft
de leiding de Organisatie dusdanig ingericht dat de werkzaamheden doorgang hebben kunnen vinden, binnen
de door de overheid geadviseerde richtlijnen.
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10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 2019

€ €

21. Baten

Ontvangen bijdragen en fondsenwerving Vriendenloterj 274.632 304.452
Ontvangen giften en donaties 1.805 16.054
Ontvangen bijdrage NSGK Kinderambassadeurs 40.000 70.000
Ontvangen bijdrage overige projecten

- 14
Ontvangen rente CAPworks B.V.

- 1.186

316.437 391.706

De ontvangen bijdragen en fondsenwerving Vriendenloterj bestaat voor een bedrag van £ 200.000 uit
geoormerkte bijdragen, en voor een bedrag van € 74.632 aan geoormerkte loten.

22. Kosten van projecten

Kosten project: NSGK Kinderambassadeurs 129 545
Kosten project: Ministerie voor gehandicaptenzaken

- 1.549
Kosten project: Ecuador reportage - 14.079
Kosten project: Canal Pride

- 9.877
Kosten project: Voor Elkaar 126
Kosten project: Vlog It! 256
Kosten project: Vriendenfonds 1.645
Kosten project: Business Walk of Fame

- 55
Kosten overige projecten 3.71$ 3.150
Bijdragen projecten CAPworks BV. 47.304 107.183
Bijdragen overheadkosten CAPworks B.V. 216.662 220.733
Loten Vriendenloterj 12.083 70.24$

281.923 427.419

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2020 geen werknemers werkzaam (2019: geen).

23. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 987 $16
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2020 2019

€ €

24. Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten
- 200

Huisvestingskosten 22.370 31.956
Verkoopkosten 1.015 4.223
Algemene kosten 9.252 10.533

32.637 46.912

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten
- 200

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 17.173 27.605
Gas water licht 925 1.141
Onroerendezaakbelasting 870 300
Schoonmaakkosten 2.700 2.910
Overige huisvestingskosten 702 -

22.370 31.956

Verko opkosten

Representatiekosten 976 2.993
Relatiegeschenken 553
Reis- en verblijfkosten 39 677

1.015 4.223

Algemene kosten

Accountantskosten 6.055 4.512
Verzekeringen 400 400
Telefoonkosten 1.514 903
Contributies en abonnementen 74 29
Giften/donaties 50 100
Computer/internet kosten 909 2.085
Portikosten

- 27
Kantoorbenodigdheden 250 2.456
Overige algemene kosten 21

9.252 10.533

25. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.248 -464
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2020 2019

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bank- en rentekosten 252 464
Rente schuld CAPworks B.V. 996

1.24$ 464

26. Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Aandeel resultaat CAPworks B.V. -1.176 27.144

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaakjaarreken ing

De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Nederhorst den Berg,

M.E.A. Besnard (
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