
J/7190/12/CV                                       Halsteren, 31 januari 2013.      
 
 
 
 
Aan de Bestuurders van 
St. Runningteam Altijd Eentje Teveel 
P/a Dorpstraat 22 
4661 HP Halsteren  
 
 
 
 
Geachte Bestuurders,                  
 
Hiermede brengen wij rapport uit omtrent de financiële verantwoording 2012 van  
St. Runningteam Altijd Eentje Teveel. 
 
SAMENSTELLINGSVERKLARING 
 
Opdracht 
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van St. Runningteam Altijd 
Eentje Teveel te Halsteren bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst 
en verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.  
 
Verantwoordelijkheid bestuur 
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het 
bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.  
 
Verantwoordelijkheid accountant 
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit 
te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze 
beroepsorganisaties (het Koninklijk NIVRA / de NovAA) uitgevaardigde gedrags- en 
beroepsregels.  
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaarden voor 
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden 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. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij 
geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.  
 
Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet en regelgeving.  
 
 
Wij hopen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.  
Tot het geven van nadere informatie en/of inlichtingen zijn wij gaarne bereid. 
 
Halsteren, 31 januari 2013. 
 
hoogachtend, 
 
Van der Vlugt Accountants 
 
 
 
w.g. A. van Pelt 
Accountant-Administratieconsulent. 
 
 



                                                                              . 
 
St. Runningteam Altijd Eentje Teveel 
HALSTEREN 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BALANS 
 
 
 
Liquide middelen                                            31-12-2012  01-11-2011 
                                                                     €           € 
 
ABN/AMRO 48.52.12.072                                            3.238           - 
                                                                ------      ------ 
Saldo                                                            3.238           - 
                                                                ======      ====== 
 
Nadere toelichting liquide middelen 
 
Het saldo van de rekening bij de ABN/AMRO stemde overeen  
met de laatste dagafschrift van deze instelling. 
 
Vorderingen 
 
Debiteuren                                                         500           - 
                                                                ======      ====== 
 
Kortlopende schuld 
 
R/c Lief en leed                                                    75           - 
                                                                ------      ------ 
Totaal                                                              75           - 
                                                                ======      ====== 
 
TOTAAL VERMOGEN PER                                              3.663           -   
                                                                ======      ======



                                                                              . 
 
St. Runningteam Altijd Eentje Teveel 
HALSTEREN 
 
 
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN IN DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 2011 T/M 31 DECEMBER 2012  
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
ONTVANGSTEN                                                                   2012  
                                                                                 € 
 
Sponsor inkomsten                                                           20.536 
Inleggeld sponsorjaar 2011                                                     273  
                                                                           ------- 
Totaal                                                                      20.890      
                                                                           ======= 
 
UITGAVEN 
 
Kantinekosten                                                                   80  
Bank- en intrestkosten                                                           7 
Heffingen/vergunningen                                                          57 
Representatie                                                                1.070 
Inkopen materiaal                                                              653 
Inkopen autokosten                                                             780 
Inkopen reclame kosten                                                       2.881 
Inkopen overige kosten                                                         523 
Schenking aan St. Roparun                                                   11.095 
                                                                           ------- 
Totaal                                                                      17.146 
                                                                           =======



                                                                              . 
 
St. Runningteam Altijd Eentje Teveel 
HALSTEREN 
 
 
VERMOGENSVERGELIJKING 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vermogen                                                                         €    
 
Vermogen per 1 november 2011                                                     - 
 
 
Ontvangsten in 2012                                          20.890 
 
Uitgaven                                                  -  17.146 
 
                                                            -------          3.390 
 
                                                                           ------- 
 
Vermogen per 31 december 2012                                                3.663 
 
                                                                           ======= 
 
 


