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Postbus 1074  | 6501 BB Nijmegen | T. 024 - 36 50 965

Aan het bestuur van
Stichting Europrof
Tilburgseweg 54
5066 BV  Moergestel

Nijmegen, 31 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Europrof te
Moergestel.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Europrof te Moergestel 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 Europrof.

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.

In maart 2019 heeft het bestuur het besluit genomen de opleiding in de huidige vorm af te bouwen.

E-mail: info.nijmegen@vwgnijhof.nl ¦ HR 09187121 ¦ Beconnummer 126135

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door het SRA van toepassing. Deze zijn op te vragen via onze website www.vwgnijhof.nl
Via SRA International lid van INAA GROUP (international network of accountants and auditors)



Deze beslissing is genomen vanwege het feit dat de inzet in brede zin vanuit Europrof een
disproportionele belasting is gezien het aantal studenten in de opleiding en het aantal nieuwe
aanmeldingen. Dit besluit heeft ertoe geleid dat de toen aanwezige studenten de opleiding kunnen
afronden en dat er geen nieuwe studenten aan de opleiding meer kunnen beginnen. Het aanwezige
vermogen en liquiditeiten zijn naar verwachting voldoende om aan de verplichtingen te blijven voldoen. 

Nijmegen, 31 mei 2021

VWG accountancy

Th. Verwoert RA                                                          
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Bestuursverslag

De activiteiten 

Europrof horeca opleidingen, hierna te noemen Europrof, biedt opleidingen in de horeca in de breedste
zin van het woord. 

Afgelopen jaren heeft Europrof m.n. voor studenten na het voortgezet onderwijs opleidingen
aangeboden. De speerpunten voor deze NLQF 5 kwalificatie hierbij zijn de lessen in kleine groepen, de
(inter-)nationale stages in 4*- en 5*-hotels, en de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere
student. 

De student leert een servicegerichte beroepshouding te hebben met oog voor een respectvolle en
zorgzame omgang met gasten, medestudenten en docenten, en collega’s tijdens de stages. Europrof
biedt vrouwelijke studenten de kans om een carrière in het hogere hotelsegment te starten.

Het onderwijsprogramma bevat theorielessen, praktijklessen, masterclasses, projecten, hotel- en
beursbezoeken en (inter-)nationale stages. 

Op 15 maart 2019 heeft het bestuur het besluit genomen de opleiding in de huidige vorm af te bouwen.
Deze beslissing is genomen vanwege het feit dat de inzet vanuit Europrof een te grote belasting is
gezien het aantal studenten in de opleiding en het aantal nieuwe aanmeldingen.

Dit besluit heeft ertoe geleid dat de huidige studenten de opleiding kunnen afronden en dat er geen
nieuwe studenten aan de opleiding beginnen in september 2019. 

De docenten werken parttime. De betrokkenheid van elke docent is groot om het beste uit elke student
halen. Voor de docenten was het besluit van 15 maart een belangrijk moment. Op één docent na, wil
iedereen het traject met de huidige studenten afronden en tot het einde van de opleiding betrokken
blijven bij Europrof. 

De Corona crisis die 2020 heeft gekenmerkt heeft grote impact gehad op de horecasector. Hierdoor
werden de stages van de meeste studenten afgebroken. Dit studieonderdeel is met vervangende
opdrachten afgerond. Vijf studenten hebben in 2020 hun diploma behaald. Nog 3 studentes volgen het
traject van NLQF 5. De verwachting is dat zij medio 2021 af studeren.

De NVQ opleiding die Europrof aan een 35 tal studenten aanbiedt in binnen – en buitenland blijft
behouden. Ook in 2020 zijn er diverse certificaten uitgereikt.  

Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken 

De ingezette koers van afbouw NLQF5 continueren en waar nodig verbeteringen doorvoeren. 

Moergestel, 31 mei 2021

Het bestuur 
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Stichting Europrof te Moergestel

Balans per 31 december 2020 
(na resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 3.229 7.713

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren 2 14.516 52.515
Rekening-courant Stichting SOKA 3 3.553 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

4 

2.702 -
Overige vorderingen en overlopende
activa

5 

4.642 9.260

25.413 61.775

Liquide middelen 6 
244.224 272.584

Totaal activazijde 272.866 342.072
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Stichting Europrof te Moergestel

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 7 

Overige reserve 8 172.418 179.217

LANGLOPENDE SCHULDEN 9 32.962 40.562

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 524 2.020
Rekening-courant SOKA - 709
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

10 

1.084 6.028
Overige schulden en overlopende
passiva

11 

65.878 113.536

67.486 122.293

Totaal passivazijde 272.866 342.072
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Stichting Europrof te Moergestel

Staat van baten en lasten over 2020 

Werkelijk
2020

Begroting  
2020

Werkelijk
2019

€ € €

Baten 12 186.050 219.500 306.306

Lasten
Lonen en salarissen 13 40.194 44.900 65.333
Sociale lasten 8.195 8.000 13.216
Overige personeelsbeloningen 14 2.171 7.700 5.078
Afschrijvingen materiële vaste activa 15 4.484 4.380 4.481
Huisvestingskosten 16 34.218 45.650 44.445
Onderwijs- en exploitatiekosten 17 72.229 83.000 85.363
Verkoopkosten 18 7.254 150 -3.258
Kantoorkosten 19 6.801 5.130 7.452
Algemene kosten 20 12.599 18.200 21.599

Totaal van som der kosten 188.145 217.110 243.709

Totaal van bedrijfsresultaat -2.095 2.390 62.597

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 21 69 100 -
Rentelasten en soortgelijke kosten 22 -281 -300 -291

Financiële baten en lasten -212 -200 -291

Totaal van resultaat -2.307 2.190 62.306

Diverse baten/lasten 23 -4.492 - -5.383

Totaal van netto resultaat -6.799 2.190 56.923
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Stichting Europrof te Moergestel

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Europrof is feitelijk en statutair gevestigd op Tilburgseweg 54, 5066 BV te Moergestel en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 18038725.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen vermeld in Richtlijn 640 Organisaties-zonder-
winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de
nominale waarde, tenzij sprake is van agio, disagio of transactiekosten.

Continuiteitsveronderstelling
In maart 2019 heeft het bestuur het besluit genomen de opleiding in de huidige vorm af te bouwen.
Deze beslissing is genomen vanwege het feit dat de inzet in brede zin vanuit Europrof een
disproportionele belasting is gezien het aantal studenten in de opleiding en het aantal nieuwe
aanmeldingen. Dit besluit heeft ertoe geleid dat de toen aanwezige studenten de opleiding kunnen
afronden en dat er geen nieuwe studenten aan de opleiding meer kunnen beginnen. 

Het aanwezige vermogen en liquiditeiten zijn naar verwachting voldoende om aan de verplichtingen te
blijven voldoen. 

Pensioenregelingen 

Stichting Europrof heeft geen pensioenregelingen voor werknemers.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

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 kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Europrof te Moergestel

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
onderwijsgerelateerde diensten en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording 

De baten omvatten alle opbrengsten die samenhangen met de hoofddoelstelling van de stichting,
namelijk het geven van onderwijs op het gebied van HotelServiceManagement.

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Stichting Europrof te Moergestel

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Europrof te Moergestel

Toelichting op de balans per 31 december 2020

VASTE ACTIVA

1  Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 7.713

Boekwaarde per 1 januari 2020 7.713

Mutaties 

Afschrijvingen -4.484

Saldo mutaties -4.484

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 3.229

Boekwaarde per
31 december 2020 3.229

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 22.836 54.485
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -8.320 -1.970

14.516 52.515

Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

Stand per 1 januari
1.970 9.575

Toevoeging ten laste van het resultaat 6.350 -7.605

Stand per 31 december 8.320 1.970
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Stichting Europrof te Moergestel

31-12-2020 31-12-2019
€ €

3  Rekening-courant Stichting SOKA

Vordering Stichting SOKA 3.553 -

Ovr het gemiddelde saldo wordt 5% rente vergoed. 

4  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.702 -

5  Overige vorderingen en overlopende activa

Studiebeurzen 2.900 8.700
Overige vorderingen 1.742 560

4.642 9.260

6  Liquide middelen

ING Bank N.V. zakelijke spaarrekening 156.670 176.625
ING Bank N.V. zakelijke spaarrekening inzake Leonardo 65.114 74.086
ING Bank N.V. 19.032 14.522
ING Bank N.V. inzake Leonardo 3.045 5.725
Kas 363 1.626

244.224 272.584

De gelden staan ter vrije beschikking van de stichting. 

PASSIVA 

7  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige re-

serve
€

Stand per 1 januari 2020
179.217

Uit resultaatverdeling -6.799

Stand per 31 december 2020 172.418
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Stichting Europrof te Moergestel

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve ontwikkeling educatie
Stand per 1 januari - 37.800
Overboeking naar algemene reserve - -37.800

Stand per 31 december - -

Bestemmingsreserve  Leonardo-gelden
Stand per 1 januari - 17.478
Overboeking naar Overige reserves - -17.478

Stand per 31 december - -

8  Overige reserve

Stand per 1 januari 179.217 67.016
Uit resultaatverdeling -6.799 56.923
Vrijval van bestemmingsreserve  Leonardo-gelden - 17.478
Vrijval van wettelijke reserves - 37.800

Stand per 31 december 172.418 179.217

VOORZIENINGEN

Inzake studiebeurzen

Stand per 1 januari - 7.500
Mutatie boekjaar - -7.500

Stand per 31 december - -

9  Langlopende schulden

Onderhandse leningen I 32.162 39.362
Onderhandse leningen II 800 1.200

32.962 40.562

Dit betreft door derden verstrekte leningen waarover geen rente is verschuldigd. De aflossingen
geschieden in principe via jaarlijkse giften danwel verrekeningen. In verband met de privacy van
betrokkenen zijn de namen van de verstrekkers niet (meer) genoemd. 
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Stichting Europrof te Moergestel

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019
€ €

10  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.084 -
Omzetbelasting - 6.028

1.084 6.028

11  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te besteden inzake stage- en studentenprojecten  44.802 56.205
Vooruitontvangen collegegelden 10.200 40.740
Accountants- en administratiekosten 3.934 8.713
Vakantiegeld 1.867 3.431
Waarborgsommen deelnemers 1.290 1.290
Rekening-courant St. Europrof Horecaopleidingen 1.060 1.060
Nog te betalen kosten 240 559
Diversen 2.485 1.538

65.878 113.536

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten 

De huisvesting van de onderwijsinstelling wordt gehuurd van een gelieerde stichting. De jaarlijkse
huurlast bedraagt ca. € 28.000. 
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Stichting Europrof te Moergestel

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Werkelijk

2020
Begroting  

2020
Werkelijk

2019
€ € €

12  Baten

Gastronomie 95.829 141.900 150.027
Cursusgelden en -middelen 45.420 40.350 94.822
Giften 42.300 36.800 58.549
Pensiongeld en logies 1.748 - -
Diversen 753 - 12
Restaurant projecten - 450 3.321

186.050 219.500 306.731
Kortingen en bonussen - - -425

186.050 219.500 306.306

13  Lonen en salarissen

Brutosalarissen directie en docenten 42.923 43.200 67.996
Tegemoetkoming -2.729 1.700 -2.663

40.194 44.900 65.333

Gemiddeld aantal werknemers

2020
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 2,00
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2,50

14  Overige personeelsbeloningen

Ziekengeldverzekering 1.410 - 1.710
Studie- en opleidingskosten 761 1.200 1.541
Vrijwilligersvergoedingen - 5.100 1.500
Overige personeelskosten - 1.000 -
Vergoeding reis- en verblijfkosten - 400 327

2.171 7.700 5.078

15  Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 4.484 4.380 4.481
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Stichting Europrof te Moergestel

Werkelijk
2020

Begroting  
2020

Werkelijk
2019

€ € €

16  Huisvestingskosten

Huur- en overige gerelateerde kosten 28.185 30.000 27.838
Gas, water en elektra 6.100 - 6.479
Overige huisvestingskosten 3.162 4.650 3.159
Zakelijke lasten -3.229 11.000 6.969

34.218 45.650 44.445

17  Onderwijs- en exploitatiekosten

Kosten gastronomie 70.803 79.300 82.341
Studie- en opleidingskosten 1.426 660 2.399
Overige onderwijs- en exploitatiekosten - 950 440
Onkosten activiteiten - 2.090 183

72.229 83.000 85.363

18  Verkoopkosten

Mutatie voorziening dubieuze vorderingen 6.350 - -7.605
Representatiekosten 904 - 168
Overige verkoopkosten - 100 -
Reclame- en advertentiekosten - 50 3.138
Beurskosten - - 50
Reis- en verblijfkosten - - 234
Incassokosten - - 757

7.254 150 -3.258

19  Kantoorkosten

Kosten automatisering 3.457 3.000 3.551
Porti- en telefoonkosten 2.566 830 2.445
Kantoorbenodigdheden 778 1.200 1.401
Drukwerk - 100 55

6.801 5.130 7.452
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Stichting Europrof te Moergestel

Werkelijk
2020

Begroting  
2020

Werkelijk
2019

€ € €

20  Algemene kosten

Advieskosten 4.350 1.000 3.845
Abonnementen en contributies 2.803 2.600 3.544
Administratieve dienstverlening 2.391 - 5.821
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening 2.136 13.000 7.725
Assurantiepremie 764 1.100 763
Overige algemene kosten 155 500 -99

12.599 18.200 21.599

21  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Inzake r/c SOKA - 100 -
Rente rekening-courant Stichting SOKA 69 - -

69 100 -

Rente rekening-courant Stichting SOKA

Rente overige rekening-courant 1 69 - -

22  Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en - rente 281 300 274
Rente overige rekening-courant - - 17

281 300 291

Rente overige rekening-courant

Rente  rekening-courant  SOKA - - 17

23  Diverse baten/lasten

Baten - - 7.500
Lasten -4.492 - -12.883

-4.492 - -5.383

Baten

Vrijval voorziening studiebeurzen - - 7.500
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Stichting Europrof te Moergestel

Werkelijk
2020

Begroting  
2020

Werkelijk
2019

€ € €

Lasten

Niet te claimen voordruk BTW 4.492 - 7.579
Afboeking jaarlaag Leonardo-gelden - - 5.304

4.492 - 12.883

Analyse verschil werkelijk met begroting

Baten 186.050 100,0 219.500 100,0 -33.450
-15,2

Lonen en salarissen 40.194 21,6 44.900 20,5 -4.706 -10,5

Sociale lasten 8.195 4,4 8.000 3,6 195 2,4
Overige personeelsbeloning-
en 2.171 1,2 7.700 3,5 -5.529 -71,8
Afschrijvingen materiële vaste
activa 4.484 2,4 4.380 2,0 104 2,4

Huisvestingskosten 34.218 18,4 45.650 20,8 -11.432 -25,0
Onderwijs- en
exploitatiekosten 72.229 38,8 83.000 37,8 -10.771 -13,0

Verkoopkosten 7.254 3,9 150 0,1 7.104 4.736,0

Kantoorkosten 6.801 3,7 5.130 2,3 1.671 32,6

Algemene kosten 12.599 6,8 18.200 8,3 -5.601 -30,8

Totaal van som der kosten 188.145 101,2 217.110 98,9 -28.965 -13,3

Totaal van bedrijfsresultaat -2.095 -1,2 2.390 1,1 -4.485 -187,7

Financiële baten en lasten -212 -0,1 -200 -0,1 -12 -6,0

Totaal van resultaat -2.307 -1,3 2.190 1,0 -4.497 -205,3

Diverse baten/lasten -4.492 -2,4 - - -4.492 -

Totaal van netto resultaat -6.799 -3,7 2.190 1,0 -8.989 -410,5

Bestuur:
Vertegenwoordigd door:
D.M.I.C. Schijns

Bestuur:
Vertegenwoordigd door:
M.A. Sauleda Roig

Bestuur:
Vertegenwoordigd door:
D.G.P.J. Raaijmakers

Voorzitter Secretaris Penningmeester
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Overige gegevens 
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Stichting Europrof te Moergestel

Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 

Het resultaat van de stichting wordt conform de statuten door het bestuur vastgesteld aan de hand van
de voorliggende jaarrekening. 
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