RAPPORT
aan het bestuur van Coöperatie EVA U.A.
te Den Haag

Oprichtingsdatum: 17 januari 2018

inzake de jaarrekening 2018

Aan het bestuur van
Coöperatie Eva U.A.
Nieuwe Molstraat 1 A
2512 BH Den Haag

Den Haag, 12 oktober 2019

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018.
Conform de opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Coöperatie EVA U.A. bestaande uit de
balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke
tezamen de jaarrekening vormen, alsmede de overige gegevens in dit rapport opgenomen.
Verantwoordelijkheid
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijke Wetboek (BW).
We vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,

J. Bissumbhar
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BESTUURSVERSLAG
1. Naam en zetel van Coöperatie Eva
Coöperatie Eva U.A. is opgericht op 18 januari 2018. De coöperatie is gevestigd in de gemeente Den
Haag en staat ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel van Haaglanden,
onder nummer 70649650.
De doelstelling van Coöperatie Eva staat als volgt geformuleerd in de statuten:
De coöperatie heeft tot doel de economische zelfstandigheid van haar vrouwelijke leden te
vergroten door kansen, begeleiding en opleiding te bieden bij het ontwikkelen van zelfstandig
ondernemerschap en het produceren en verkopen van hun producten en diensten. De coöperatie
verkoopt daartoe producten en diensten die zij op basis van een ledenovereenkomst bij de leden
inkoopt.
2. Het bestuur
Het algemeen bestuur, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat uit:
- Laura Jongejan – voorzitter
- Tineke Troost – secretaris
- Anita Prahladsingh – penningmeester
3. Missie en visie
Missie
De missie van Coöperatie Eva is vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in
hun ontwikkeling naar economische zelfstandigheid.
Coöperatie Eva biedt deze vrouwen de kans om in deeltijd te gaan ondernemen, inkomsten te
genereren en uiteindelijk (gedeeltelijk) uit hun uitkering te komen.
Visie
We streven ernaar dat vrouwen meer zelfvertrouwen hebben en economisch zelfstandig zijn.
Belangrijk is dat vrouwen hun passie gaan volgen en zich ontwikkelen. Dit alles gericht op een
economisch en een maatschappelijk doel.
Het gaat om een zelfstandige positie in de maatschappij en het uit een uitkeringssfeer treden via
maatschappelijke ontwikkeling.
4. Activiteiten
Werkwijze van de coöperatie:
A. De coöperatie bestond in 2018 uit elf leden en een bestuur van drie personen.
B. De leden starten hun eigen onderneming op en bouwen die uit. De meeste leden gebruiken
een ruimte bij de coöperatie. Leden met een zelfde type onderneming gebruiken samen een
ruimte (bijvoorbeeld de beauty salon).
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C. Vanuit de coöperatie worden trainingen en coaching aangeboden, soms in samenwerking
met andere organisaties zoals Cordaid en LaNSCO (Landelijk Netwerk voor Sociaal
Coöperatief Ondernemen). Zo worden de leden klaargestoomd om hun eigen onderneming
goed op te starten en succesvol uit te bouwen.
D. De omzet van de ondernemers investeren zij opnieuw in een bedrijf, bijvoorbeeld door een
opleiding te volgen of nieuwe materialen / apparatuur aan te schaffen. In de zogenaamde
“thermometer” - een Excelsheet met formules - houden zij maandelijks hun inkomsten,
uitgaven en uren bij. De boekhouder verwerkt de Excelsheets in de administratie, om
aangiftes bij de belasting te kunnen doen en de jaarrekening op te stellen.
E. De coördinatoren faciliteren de leden door te netwerken, fondsen te werven, te lobbyen op
lokaal en nationaal niveau en samenwerkingspartners te zoeken.
Belangrijke gebeurtenissen in 2018:
A. Op 18 januari is de coöperatie officieel opgericht.
B. Op 1 februari hadden we onze eerste Algemene Leden Vergadering.
C. Op 9 maart hebben we de officiële opening van de coöperatie gehouden, met wethouder
Joris Wijsmuller.
D. Van januari tot en met juni hebben we met de coöperatie deelgenomen aan de pilot
“Ondernemend uit de bijstand” van de gemeente Den Haag.
E. In juli en augustus hebben de leden een training ondernemersvaardigheden gevolgd van
LaNSCO en Cordaid. De training bestond uit dertien dagdelen met workshops over
bijvoorbeeld het business canvas model, prijsbepaling, een SWOT-analyse en pitchen.
F. Vanaf augustus huren we een bedrijfsruimte van 140 m2 bij Vereniging Wonen & Werken
Pander, bestaande uit zes kamers waar leden hun ondernemingen hebben gevestigd. In juli
zijn we begonnen met het opknappen en inrichten van het pand.
G. Op 22 september was de officiële opening van ons pand, door wethouder Bert van Alphen.
H. Vanaf oktober zijn we begonnen met het Mama Café een paar keer per maand te
organiseren en zijn de leden actief aan de slag gegaan met de werving van klanten voor hun
ondernemingen.
5. Financiën
In 2018 heeft Coöperatie Eva subsidies ontvangen van het Kansfonds, de gemeente Den Haag, Fonds
1818 – Verrijk je buurt, de Maex Impuls en het Oranjefonds (voor de Burendag). Daarnaast waren er
inkomsten uit een crowdfundingscampagne, die meer dan 5.000 euro heeft opgeleverd (inclusief
verdubbeling door Stichting Doen). De omzet was nog laag in het eerste jaar van het bestaan van
Coöperatie Eva. Wel waren er inkomsten uit de verhuur van ruimtes en ledenbijdragen.
De vaste kosten van de coöperatie bedragen iets minder dan € 2000,- per maand.
Ons doel is om eind 2020 geen subsidies / bijdragen van fondsen meer nodig te hebben. Tot die tijd
hebben we nog wel bijdragen van fondsen nodig.
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6. Vooruitzichten
In het eerste jaar Coöperatie Eva – 2018 – hebben we al veel bereikt. We zijn officieel opgericht, we
hebben extra leden geworven, we hebben een bedrijfsruimte gevonden en de leden hebben goed
aan de weg getimmerd met het opstarten en uitbouwen van hun onderneming. De achtergronden
van de leden zijn heel verschillend en soms gaf dat botsingen. Maar als er problemen waren dan zijn
we steeds snel bij elkaar gekomen om het uit te praten en op te lossen. Enkele leden (twee) zijn
afgehaakt omdat ze er achter kwamen dat coöperatief ondernemen toch niets voor hen is. Op die
paar leden na zijn we nog met dezelfde groep vrouwen als in januari 2018, en samen met de nieuwe
leden die erbij zijn gekomen vormen we een hecht team. Om de doelstellingen qua uitstroom te
halen is een langere adem nodig dan we van tevoren dachten. Maar wat betreft de persoonlijke
ontwikkeling van de leden zijn onze doelen ruimschoots bereikt. Stap voor stap komen we dichter bij
het doel van economische zelfstandigheid, zowel voor de leden als voor de coöperatie als geheel.
Uit ervaring van Cordaid en LaNSCO blijkt dat het meestal twee tot drie jaar duurt voordat de
onderneming van een coöperatielid goed loopt en de coöperatieleden genoeg kunnen bijdragen uit
hun omzet, zodat de coöperatie zelfvoorzienend wordt.
7. Goedkeuring jaarrekening 2018
Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Bij deze gelegenheid wil het bestuur haar
dankbaarheid uiten aan al diegenen die het afgelopen jaar in velerlei vormen ondersteuning aan de
activiteiten van de coöperatie gaven.

Den Haag, 9 oktober 2019
Namens het bestuur,
Laura Jongejan
w.g.

Tineke Troost
w.g.
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BALANS

BALANS per 31 december 2018
(voor belastingen)
31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

-

3.222
10.337

-

13.559

-

13.559

-

2.548

-

11.011

-

13.559

-

PASSIVA
Ondernemingsvermogen
Resultaat
Kortlopende schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Staat van baten en lasten 2018
2018
€
Opbrengsten
Bijdragen leden

€
1.521
520

Bruto-omzetresultaat
Management & coördinatie
Huisvestingskosten
Kosten activiteiten
PR en promotie
Overige algemene kosten

Resultaat
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€
-

2.041
7.025
4.421
7.208
1.576
1.348

Bedrijfsresultaat
Subsidies
Sponsoring

2017
€

-

21.577

-

19.536-

-

22.085

-

2.548

-

16.683
5.402
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T OELICHTING
Toelichting op de Balans per 31 december 2018

ACTIVA
Vaste activa
1. Inventaris
Boekwaarde per 01 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

2. Vorderingen
Waarborgsom
Omzetbelasting

3. Liquide middelen
ING rekening

31-12-2018
-

31-12-2017
0
-

31-12-2018
3.222

31-12-2017
0

1.866
1.356
3.222

0
0
0

31-12-2018
10.337

31-12-2017
0

10.337
10.337

0
0

31-12-2018
2.548

31-12-2017
-

PASSIVA
4. Ondernemingsvermogen
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

5. Kortlopende schulden
Nog te besteden subsidies
Belastingen en sociale verzekeringen
Overige schulden

2.548

-

2.548

-

31-12-2018
11.011
10.878
133

11011
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Toelichting op baten en lasten 2018
2018
BATEN
Opbrengsten
Bijdrage leden
Bruto-omzetresultaat
LASTEN
Management & coördinatie
Huisvestingskosten
Huur pand
Gas/water/licht
Faciliteiten & inrichting
Kosten activiteiten
Trainingen & workshops
Activiteiten
Donaties voor uw buurt
PR en promotie
Oprichtingskosten
Totaal kosten

€

€
1.521
520
2.041

7.025
4.421
3036
395
989
7.208
874
1391
4943
1.576
1.348
21.577

Bedrijfsresultaat
BIJZONDERE BATEN
Susidies
Kansfonds
Maex Impuls
Fonds 1818
Gemeente Den Haag
Overige
Nog te besteden in 2018
Sponsoring

19.536-

16.683
15000
2500
2240
7371
450
-10878
5.402
22.085

RESULTAAT
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GRONDSLAGEN

VOOR

WAARDERING

EN

RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoordt in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten.
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar 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.
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na
aftrek van kortingen en omzetbelasting.
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen
kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
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L EDENLIJST C OÖPERATIE EVA U.A.
1.

Anita Bah

2.

Anita Prahladsingh

3.

Biddia Ramrekha

4.

Esther Langen

5.

Ikhlas Ibrahim

6.

Ines Matanda

7.

Laura Jongejan

8.

Laurie Schram

9.

Melissa Fränkel

10.

Rita Rehorst

11.

Varuna Bhaggan

Coöperatie EVA – Jaarrekening 2018

Pagina 12

