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Aan het bestuur van 
g r i p 

Stichting Zagari Foundation accountants en adviseurs 
Koningin Hortenselaan 4 
7314 AK Apeldoorn 

Duiven, 28 juni 2021 

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met 
betrekking tot uw stichting. 

OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 van uw 
stichting samengesteld. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur 

De jaarrekening van Stichting Zagari Foundation te Apeldoorn 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 de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 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 Zagari Foundation. 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 getrouw-
heid 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. 

Visserlaan 3 
6921 WZ Duiven 

Postbus 158 

6920 AD Duiven 

T 0316 -25 0333 

infogripadviseurs.n1 

www.gripadviseurs.nl 

Grip Accountants en Adviseurs is de handelsnaam 50,1 Grip Accountants e,, Adviseurs NV., statutair gevestigd ,e Duiven en ingeschreven in liet handelsregister o,sder nr. 09198974. Diellstvc'rlettitlg vi,,dt plaats onder algetnenevovrwaarden, 
waarin onder n,cer beperking van de aansprakelijkheid is opgettotner. Deze zijn gedeponeerd hij de Ka,nee van Koophandel, ii, te zien op ssww.gdpadciseues.,il en op aanvraag  kosteloos verkrijgbaar. 
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ALGEMEEN 

Oprichting stichting 
De stichting betreft een stichting die aangewezen is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 20 december 2018. De stichting is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 73403830. 

Blijkens de akte d.d. 20 december 2018, verleden voor notaris mr. Pieter Reijenga werd de stichting per 
genoemde datum opgericht. 

Activiteiten 
Stichting Zagari Foundation streeft naar het verbeteren, uitbreiden en toegankelijk maken van het 
culturele aanbod in Nederland, alsmede alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 

Bestuur 
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door: 

- de heer P. Schutte (voorzitter) 
- de heer C.W.J. Zwiers (penningmeester) 
- mevrouw D. Petrusma (secretaris) 
- de heer E.E. Osinga (algemeen bestuurslid) 
- de heer R. Bringsken (algemeen bestuurslid) 

Beleidsplan 
Het beleidsplan staat gepubliceerd op de internetsite: https://www.zagarifoundation.com. 

Bestuursverslag 
Algemeen 
De stichting streeft naar het verbeteren, uitbreiden en toegankelijk maken van het culturele aanbod in 
Nederland, alsmede alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Activiteiten 
Het afgelopen jaar is het onderzoek voortgezet naar de mogelijkheden tot het subsidiëren van het 
digitalisatieproces van de collectie. Dit is helaas nog zonder gewenst resultaat. Of hier uiteindelijk 
subsidiemogelijkheden voor zijn, is zeer twijfelachtig. Er zijn reeds enkele digitalisatieproeven gedaan 
van negatieven. 

SLOT 

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. 
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid. 

Hoogachtend, 

Grip Accountants en Adviseurs N.V. 
Narnrr deze, 

(
/

7
/ 

Accountant-Administratieconsulent. 

Stichting Zagari Foundation, Apeldoorn 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na batig saldoverdeling) 

31 december 2020 31 december 2019 
€ € € € 

Activa 
Vlottende activa 

Liquide middelen 1 48 131 

48 131 

Stichting Zagari Foundation, Apeldoorn 
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31 december 2020 31 december 2019 
€ € € € 

Passiva 

Stichtingsvermogen 
Stichtingsvermogen 2 48 131 

48 131 

Stichting Zagari Foundation, Apeldoorn 8 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2020 

01-01-2020 /31-12-2020 20-12-2018 131-12-2019 
€ € € € 

Baten 3 - 1.000 

Lasten 

Verstrekte donaties 4 - 797 
Overige lasten 5 83 72 

Som der bedrijfslasten 83 869 

Netto resultaat -83 131 

Resultaatbestemming 

Voorgesteld wordt het resultaat 2020 ter grootte van € 83 negatief aan het stichtingsvermogen te 
onttrekken. Vooruitlopend op het besluit is het voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Stichting Zagari Foundation, Apeldoorn 9 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Zagari Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Koningin Hortenselaan 4, 7314 AK te 
Apeldoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 73403830. 

Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De 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. 

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Raad voor de Jaarverslaggeving klein C2: 
'Fondsenwervende instelling'. 

Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de stichting aan de begroting wordt toegekend, 
wordt het opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht. Op grond 
hiervan is een begroting en toelichting hierop achterwege gelaten. 

Grondslagen 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van donaties en de lasten over het 
jaar. De opbrengsten van donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Stichting Zagari Foundation, Apeldoorn 10 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

Vlottende activa 

31-12-2020 31-12-2019 
€ € 

1 Liquide middelen 

Rabobank 48 131 

PASSIVA 

2020 2019 
€ € 

2 Stichtingsvermogen 

Stand per 1januari 131 - 

Uit resultaatverdeling -83 131 

Stand per 31 december 48 131 

Stichting Zagari Foundation, Apeldoorn 11 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

3 Baten 
Donaties 

4 Verstrekte donaties 
Donatie atelier 

Bezoldiging bestuurders 
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. 
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01-01-2020/ 20-12-20181 
31-12-2020 31-12-2019 

€ € 

- 1.000 

- 797 

5 Overige lasten 

Algemene kosten 83 72 

Aldus opgemaakt d.d. 28 juni 2021. 

P. Schutte C.W.J. Zwiers D. Petrusma 
Voorzitter Penningmeester Secretaris 

E.E. Osinga R. Brinksken 
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid 

Getekend op 

Stichting Zagari Foundation, Apeldoorn 12 
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