




IBDO 

Aan het bestuur van 
Stichting Nicole's Huiskamer 
T.a.v. mevrouw N. van Rooij
Peperstraat 3
1611 CM Bovenkarspel

Alkmaar, 9 juni 2017 
ref: 1054105/nkb/sw 

Geacht bestuur, 

Algemeen 

Vergelijkende cijfers 

Tel: +31 (0)72 518 30 00 
Fax: +31 (0)72 518 30 99 
alkmaar@bdo.nl 
www.bdo.nl 

B0O Accountants ft Belastingadviseurs B.V. 
Postbus 9340, 1800 GH Alkmaar 
Comeniusstraat 4 a, 1817 MS Alkmaar 
Nederland 

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te 
maken. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan het rapport over 2015 van Stichting Nicole's 
Huiskamer te Bovenkarspel, samengesteld door Smid Accountants & Belastingadviseurs. Wij hebben 
geen nader onderzoek ingesteld naar de juistheid van deze cijfers. 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw N. van Rooij (voorzitter), mevrouw E. Groenendijk-van 
Schaaij (secretaris) en de heer P. Houtzagers (penningmeester). 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
BDO Accountants 
Namens deze, 
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Slatutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171188. 
BDO Accountants &. Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, 

0DO Global Outsourcing, BDO International Tax Services, BDO IT Audit ft Security, BDO Tax Consultants. 

B00 Accountants & Belastingadviseurs 8. V. is lid van 800 International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 

en maakt deel uit van hel wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "B00" optreden. 

drs. R.H. van Leersum RA CIA
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Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Nicole's Huiskamer 

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. 
Postbus 9340, 1800 GH Alkmaar 
Comeniusstraat 4 a, 1817 MS Alkmaar 
Nederland 

De jaarrekening van Stichting Nicole's Huiskamer is door ons samengesteld op basis van de van u 
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en 

verliesrekening over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 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 de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving. 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 Nicole's Huiskamer. 

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 

met de door u verstrekte gegevens. 

Alkmaar, 9 juni 2017 

BDO Accountants 

namens deze, 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregisterJ1nder nummer 17171188. 
BDO Accountants & Belastingadviseurs 8. V. handelt tevens onder de namen 800 Accountants, 800 Belastingadviseurs, B00 Direct, 
8D0 Global Outsourcing, 8D0 International Tax Services, 8D0 IT Audit & Security, BDO Tax Consultants. 

800 Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van B00 International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het \'/ereldwijde nel werk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden. 

drs. R.H. van Leersum RA CIA



































Stichting Nicole's Huiskamer te Bovenkarspel 

Algemene kosten 

Advieskosten 
Assurantiepremie 
Accountantskosten en administratiekosten (mcl. 201 5 ) 
Abonnementen en contributies 
Bankkosten 
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 
Overige algemene kosten 

Bovenkarspel, 

Stichting Nicole's Huiskamer 

N. van Rooij
Voorzitter

E. Groenendijk Schaaij
Secretaris / bestuurder
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P. Houtzagers
Penningmeester




