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Jaarverslag
INLEIDING

4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 5. Zalig zijn de
zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.6. Zalig zijn die hongeren en
dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.7. Zalig zijn de
barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Matt. 5

In 2015 konden wij blij vertellen dat de vuilnisbelt nabij Cluj-Napoca dicht was en er
geen gezinnen met kinderen in het afval moesten leven.
Helaas was de sluiting van korte duur. Eind 2016 kregen wij het bericht dat de
vuilnisbelt weer open was en dat er meer dan 20 baby’s op de vuilnisbelt moeten
overleven. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid krijgt dan ineens een gezicht; het
wordt heel concreet.
Dankzij een reserve van de groep uit Stadskanaal konden we direct starten met het
zogenaamde pamperproject. In samenwerking met Stichting ProRroma brengen we
Pampers, voedsel en andere benodigdheden naar de kinderen op de vuilnisbelt. We zijn
dankbaar dat we dit werk kunnen doen, maar het is bijzonder triest dat het nodig is.
2016 was een rustig jaar voor ons. Naast het pamperproject mochten we nog twee
bouwprojecten uitvoeren, waardoor we toch voor drie gezinnen een nieuw huis mochten
bouwen.
Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Daarom investeren we vooral in de
kwaliteit van ons werk en niet in de groei van het aantal projecten. We zijn dankbaar
voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het werk van Stichting Help Straatkinderen
en we hopen dat we ook op hen kunnen bouwen in 2017.
Samen met iedereen die ons heeft geholpen geven we gestalte aan de woorden van
Jezus; we mogen troost, gerechtigheid en barmhartigheid brengen op een plek die soms
zo hopeloos lijkt.

Henk van der Lingen
Stichting Help Straatkinderen
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PROJECTEN 2016

De groep met gouden handjes, april 2016
Elk jaar reist er weer een groep af naar Roemenië die met veel enthousiasme in korte tijd
een prachtig huis bouwt. Deze groep uit Sint-Jansklooster en omstreken is een vaste
waarde geworden voor SHS. Mooi om te zien dat deze mannen hun tijd en geld willen
inzetten voor de armen in Roemenië.
IJsselmuiden, mei 2016
De groep uit IJsselmuiden heeft ondervonden dat in Roemenië de dingen soms heel anders
gaan dan gepland. Het geboekte hotel bleek op het laatste moment de voorkeur te geven
aan lokale gasten, waardoor de groep letterlijk op straat stond. Gelukkig kon er snel een
camping gevonden worden, waar de groep in koude blokhutten kon bivakkeren.
Vervolgens was er een hardnekkig griepvirus, waardoor een aantal leden van de groep In
de bijlage vinden jullie de twee jaarverslagen. Des te mooier was het om te zien dat de
groep enthousiast bleef en alleen maar harder leek te werken. Aan het einde van het
project stonden er twee prachtige huisjes en kon de groep dankbaar terugkijken op een
bijzonder en mooi project.
Lopende projecten:
Pamperproject.
Zoals we al schreven in de inleiding zijn we gestart met het zogenaamde pamperproject.
Meer dan 20 baby’s op een vuilnisbelt, dat laat je niet ongeroerd. Dankbaar zijn we voor
de groep uit Stadskanaal, die direct hun geld beschikbaar stelde voor dit project. Twee
keer per week wordt er nu voedsel en pampers uitgedeeld, in samenwerking met
Stichting ProRroma.
Debora van der Wielen
Debora van der Wielen is nog steeds werkzaam in Roemenië bij stichting Charis. Haar
werk in de wijk in Floresti is van groot belang. Met name voor de vrouwen zet zij zich
al jaren met hart en ziel in.
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Financiële informatie
De omvang van de activiteiten is gestabiliseerd, zoals reeds verwacht. Dit is in
financiële zin ook zichtbaar op de balans en de staat van baten en lasten. De baten zijn
uitgekomen op circa EUR 34.000, waar EUR 35.000 begroot was. Het saldo van de
baten en lasten bedroeg circa EUR 1.000 negatief. Dit betekent dat er meer middelen
besteed zijn dan ontvangen. Gezien de aard van de stichting en balans (zie volgende
alinea), is dit een bewuste keuze. De inhoudelijke besteding van de middelen is
overeenkomstig de doelstellingen van de stichting, wat ook blijkt uit de
bestedingspercentages zoals opgenomen in de jaarrekening.
De solvabiliteit blijft onverminderd sterk en bedraagt ultimo 2016 91% (ultimo 2015
90%). De liquiditeit uitgedrukt in de verhouding vlottende activa versus kortlopende
schulden bedraagt ultimo 2016 52,7 (ultimo 2015 6,4). Ook de liquiditeit is te
bestempelen als sterk.
De financiële situatie op balansdatum is overzichtelijk. De projecten zijn (financieel en
operationeel) volledig afgerond. De lopende projecten nemen verder geen rechten of
verplichtingen met zich mee anders dan de opgenomen schulden, dan wel opgenomen
als bestemmingsfondsen.
Het saldo aan kortlopende schulden vermeerderd met de bestemmingsfondsen is lager
dan de ter vrije beschikking staande liquide middelen.
Door de werkwijze van SHS bestaan er geen risico’s en onzekerheden. Tevens zijn door
de algemene giften en het niet aangaan van financiële verplichtingen, de risico’s beperkt
tot het minimum. SHS is niet afhankelijk van externe financiering in de vorm van
externe leningen.
Overige informatie
Als gevolg van de kleine omvang van SHS is de interne beheersing van een beperkt
niveau. Om betrouwbare en toereikende informatie te verschaffen zijn verschillende
taken en functies ingesteld, en door frequent overleg en nauwe betrokkenheid van zowel
bestuur, leden als projectgroepen, is adequate informatievoorziening geborgd.
Informatie over onderzoek en ontwikkeling
SHS is niet actief in onderzoek en ontwikkeling, anders dan nodig voor het uitvoeren
van haar doelstellingen.
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Toekomstparagraaf
Het werk van de stichting gaat door! Het komende jaar verwachten wij iets minder
activiteiten te kunnen ontplooien. Komend jaar willen wij ons bezinnen op onze
strategie en bepalen waar wij naar toe willen werken in de komende jaren.
Wij zullen ons oriënteren op nieuwe projecten. Blijf ons volgen en wij houden u op de
hoogte!
Om hierboven genoemde reden verwachten we een verminderde omvang van baten en
lasten over 2017, met een vergelijkbare financiële omvang en liquiditeitsbeslag als in
voorgaande jaren. De begroting van volgend jaar ziet er als volgt uit.

Baten

Begroting
2017

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit projectbijdragen van derden
Overige baten

6.000
16.000
-

Som der baten

22.000

Lasten
Besteed aan doelstelling
Overige lasten

22.000
1.650

Som der lasten

23.650

Saldo van de baten en lasten

1.650

www.helpstraatkinderen.nl
www.facebook.com/helpstraatkinderen
twitter: @SHSRomania
Vastgesteld door het bestuur.

Kampen, 29 juni 2017
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
2016

2015

EUR

EUR

EUR

EUR

Vaste activa
Financiële vaste activa

1 9.454

9.959
9.454

9.959

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Reserves en fondsen

48
2 13.782
13.800

17.055

25.254

27.014

3

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Kortlopende schulden

41
17.014

853
9.140

11.478
2.270
10.606

13.000

4

22.992

24.354

262

2.660

25.254

27.014
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Staat van baten en lasten over 2016

2016

Begroting
2016
EUR

EUR

2015
EUR

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden
Baten uit projectbijdragen van derden
Overige baten

6.000
1.000
28.000
-

9.881
231
27.384
41

34.081

35.000

37.537

6 33.706
7 1.660

33.000
2.000

28.214
1.887

Som der lasten

35.316

35.000

30.101

Saldo van de baten en lasten

-1.235

-

7.436

-2.747
-4.363
453
-3.258
-260
-450
6.870
2.520

-

-3.052
400
3.768
260
450
2.270
3.340

-1.235

-

7.436

Som der baten

4 6.307
5
6 27.774
-

-

Lasten
Besteed aan doelstelling
Overige lasten

Bestemming van het saldo
Bestemmingsfonds Zwartsluis
Bestemmingsfonds Boornbergum
Bestemmingsfonds Stadskanaal
Bestemmingsfonds VL
Bestemmingsfonds Hasselt
Bestemmingsfonds Krijt
Bestemmingsfonds IJsselmuiden
Bestemmingsreserves
Overige reserves
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Kasstroomoverzicht over 2016

2016
EUR

2015
EUR

EUR

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor:
• Mutatie in bestemmingen (3)
• Mutatie in werkkapitaal (2, 4)

-1.235

-4.901
2.399

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

7.436

6.926
3.089
-2.502

4.931

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Financiële vaste activa:
• Toename (1)
• Afname (1)

-5.250
5.755

-5.061
1.500

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

505

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

Netto kasstroom

-3.561

-

3.232

6.454

17.014
13.782

10.560
17.014

-3.232

6.454

Mutatie geldmiddelen
Stand liquide middelen per 1 januari (2)
Stand liquide middelen per 31 december (2)
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016
Algemeen
Voornaamste activiteiten
De stichting is gevestigd te Kampen, Wollegras 4, 8265 CS. De stichting is opgericht op 3 juli
2009 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 08201633. De RISN
waaronder de stichting valt betreft 820980882 en de relevante SBI-code is 94993.
De stichting heeft ten doel: armoedebestrijding, ontwikkelingswerk en gerichte hulp aan
(straat)kinderen en zwerfjongeren en hun families in Oost-Europa. De stichting richt zich met
name op ondersteuning van kinderen met een urgente en hoge zorgbehoefte.
In overeenstemming met de doelstelling heeft de stichting geen winstoogmerk.
Het bestuur bestaat uit:
-

G.J. Brouwer, voorzitter

-

C. van der Lingen, secretaris

-

J.L. de Kimpe, penningmeester

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt
samen met het kalenderjaar.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor Fondswervende instellingen (RJ 650). In
algemene zin komt het erop neer dat alle ontvangsten met betrekking tot het jaar als baten
opgenomen worden, en alle kosten met betrekking tot het jaar als lasten. Baten voor toekomstige
projecten worden als bestemmingsfonds opgenomen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische lasten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

Transacties in vreemde valuta's
Transacties luidend in vreemde valuta's worden in de betreffende functionele valuta omgerekend
tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta’s luidende monetaire
activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de
op die datum geldende wisselkoers. Ultimo boekjaar is geen sprake van in vreemde valuta’s
luidende activa en verplichtingen.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien
en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen
en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Bijzondere waardeverminderingen
Voor financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat
deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is
de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen
plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de
realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare
waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn als in voorgaande jaren geen
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.
Ultimo boekjaar zijn er geen aanwijzingen dat de financiële vaste activa onderhevig zijn aan
bijzondere waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering
indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis
heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen
van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere
waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige
betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de stichting toekomend bedrag onder
voorwaarden die de stichting anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur
of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door
de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van
specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke
vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet
individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet
belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere
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waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met vergelijkbare
risicokenmerken.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de
contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de
oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief
met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van de
beleggingen in effecten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, met verwerking van
waardewijzigingen in het eigen vermogen, worden direct ten laste van de winst-enverliesrekening verantwoord.
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis
die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag
uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-enverliesrekening.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.

Reserves en fondsen
Indien een deel de reserves is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid
is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking
door derden is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Indien de beperking
door het bestuur is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve.
Bestemmingsfonds (en) betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven
specifieke bestemming.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
•

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in
het verleden; en

•

waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

•

het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen
waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Ultimo boekjaar zijn er geen omstandigheden waarvoor een voorziening gevormd moet worden.

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit giften en donaties, projectbijdragen en overige baten.
Onder projectbijdragen wordt verstaan de overeengekomen bijdragen voor projecten. Normaliter
overschrijden de projecten de balansdatum niet. Indien dit we het geval is, worden de mate waarin
prestaties van een onderhanden project zijn verricht, bepaald aan de hand van de tot de
balansdatum gemaakte projectlasten in verhouding tot de geschatte totale projectlasten.
Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald,
worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectlasten
dat waarschijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op projecten worden
onmiddellijk in de staat van baten en lasten opgenomen.
Gedurende het boekjaar ontvangt de stichting giften en donaties voor personen die
werkzaamheden verrichten in het kader van de doelstelling van de stichting. Met deze personen
onderhoudt de stichting contact, maakt afspraken over de te verrichten werkzaamheden en
ontvangt hierover verantwoording van hen. De donaties zijn gelabeld door de donateurs en
worden door de stichting volledig overgemaakt aan de personen. De ultimo boekjaar te
verrekenen donaties worden opgenomen als financiële verplichting.
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Lastentoerekening
Lasten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis
van de volgende maatstaven:
•

direct toerekenbare lasten worden direct toegerekend.

•

niet direct toerekenbare lasten worden niet toegerekend.

Belastingplicht en personele lasten
De stichting heeft geen belastingplicht met betrekking tot vennootschaps- en omzetbelasting. De
stichting heeft geen personeel in dienst en is derhalve niet inhoudingsplichtig voor de
loonbelasting en sociale verzekeringen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in
buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde
omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten zijn niet van aanwezig.
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Toelichting op de balans
1

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Overige
vorderingen
EUR

2016
Totaal
EUR

2015
Totaal
EUR

Stand per 1 januari
Toevoegingen
Aflossingen

9.959
5.250
5.755

9.959
5.250
5.755

6.398
5.061
1.500

Stand per 31 december

9.454

9.454

9.959

Cumulatieve waardeverminderingen

-

-

-

De post overige vorderingen betreft een renteloze lening aan H. van der Lingen met een
onbepaalde looptijd en zonder zekerheden. De werkzaamheden van H. van der Lingen liggen in
lijn met de doelstelling van de stichting. Zie ook de toelichtingen op de kortlopende schulden en
overlopende passiva (4).

2

Liquide middelen
2016
EUR
Rekening courant bank
Spaarrekening

2015
EUR

3.741
10.041

7.014
10.000

13.782

17.014

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting en worden aangehouden
voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
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3

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves en overige reserves
De mutaties in de reserves in het boekjaar:

Bestemmingsreserve

Overige
reserves

Totaal
2016

Totaal
2015

EUR

EUR

EUR

EUR

Stand per 1 januari
Mutaties:
• Mutaties via
resultaatbestemming
• Overige mutaties

2.270

Stand per 31 december

9.140

7.370
-500

10.606

12.876

7.266

2.394
-

10.625
-500

5.610
-

13.000

22.140

12.876

In 2015 heeft de stichting een legaat ontvangen. Voor deze specifieke bate heeft de stichting een
bestemmingsreserve gevormd. Het bestuur zal met de betrokken familie een bestemming zoeken
voor deze bate.
Diverse bestemmingsfondsen zijn vrijgekomen. Deze zijn toegevoegd aan de
bestemmingsreserve. Voor het komende jaar zullen deze middelen aangewend worden voor het
‘pamperproject’.

Bestemmingsfondsen
De mutaties in de fondsen in het boekjaar:

Fonds Stadskanaal
Fonds Boornbergum
Fonds Hasselt
Fonds Krijt
Fonds IJsselmuiden
Fonds VL

Stand per
1/1/2016
EUR
4.363
2.747
3.258
260
450
400

Dotatie via
res. Best.
EUR
3.053

Besteding via
Overige
res. Best.
mutaties
EUR
EUR
-4.363
-2.747
-3.258
-260
-450
-2.600
-

853

Stand per 31 december

11.478

3.053

-6.308

853

-7.370

Stand per
31/12/2016
EUR

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.
Bestemmingsfonds VL
Dit fonds is gevormd voor een project van VL in 2016.
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4

Kortlopende schulden en overlopende passiva
2016
EUR
Schuld aan D. van der Wielen
Nog te betalen overige lasten

-270
532

2015
EUR
2.145
515

262

2.660

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar
verantwoord. Verplichtingen die betrekking hebben op jaren gelegen na één jaar na balansdatum
zijn verwerkt onder de langlopende schulden.
Gedurende het boekjaar ontvangt de stichting bijdragen voor personen die werkzaamheden
verrichten in het kader van de doelstelling van de stichting. Met deze personen onderhoudt de
stichting contact, maakt afspraken over de te verrichten werkzaamheden en ontvangt hierover
verantwoording van hen. Over boekjaar 2016 betrof dit D. van der Wielen.
De ontvangen bijdragen zijn gelabeld door de donateurs en worden door de stichting volledig
overgemaakt aan de personen.
De nog te betalen projectlasten betreffen afrekeningen van reeds afgesloten projecten.
De vooruit ontvangen bijdragen betreffen ontvangen bijdragen voor in de toekomst uit te voeren
projecten.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen
Er zijn geen (on)voorwaardelijke verplichtingen ultimo balansdatum die niet opgenomen zijn als
financiële verplichting.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
5

Baten uit fondswerving
2016

Begroting
2016
EUR

EUR
Giften van particulieren
Giften van kerken en instellingen
Giften van bedrijven en organisaties

6

2015
EUR

3.413
2.772
122

4.000
1.000
1.000

8.253
1.496
132

6.307

6.000

9.881

Baten uit acties van derden
2016

Begroting
2016
EUR

EUR
Talentenjacht

-

1.000

2015
EUR
231
231

De baten uit acties van derden zijn lager dan voorgaande jaren. Het bestuur heeft geen
betrokkenheid bij deze acties van derden en derhalve is het begroten hiervan moeilijk.
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Projectbijdragen en –lasten direct besteed aan de doelstelling

7

Bijdragen

2016
EUR
Lasten

Per saldo

VL
Hardenberg oktober 2015
Zwartsluis
D. van der Wielen
Hasselt
Krijt
IJsselmuiden
Voedselproject
Pamperproject
Sponsorprogramma
Kaartenproject Pata Rat
Overigen

3.053
10.558
12.540
1.348
275
-

2.600
10.558
3.258
12.960
500
-

453
-3.258
-450
1.348
-225
-

-

3.830

-3.830

Per saldo

27.774

33.706

-5.962

Begroting
2016
EUR

-

Bijdragen

2015
EUR
Lasten

Per saldo

3.400
2.940
1.500
13.601
3.768
260
450
1.065

3.000
3.196
4.552
13.601
2.025

400
-256
-3.052
3.768
260
450
-960

400
-

1.440
400
-

-1.440
-

27.384

28.214

-830

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2016 was er geen personeel in dienst bij de stichting (evenals in 2015).

Bezoldiging van bestuurders
Van bestuurdersbezoldiging is geen sprake. Eveneens zijn er geen leningen of garanties verstrekt
aan bestuursleden.

8

Overige lasten
2016
EUR
Promotiekosten
Banklasten
Algemene lasten

Begroting
2016
EUR

2015
EUR

160
1.500

500
500

245
1.642

1.887

1.000

1.887
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Bestedingspercentage
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstellig(en) in relatie met de
totale baten en de totale lasten procentueel weergegeven voor de jaren:
Werkelijk
2016
EUR
Totaal bestedingen
Totaal baten
Totaal lasten
Bestedingspercentage lasten
Bestedingspercentage baten

33.706
27.774
35.316
95%
121%

Begroot
2016
EUR
49.000
50.000
50.000
98%
98%

Werkelijk
2015
EUR
28.214
37.537
30.126
94%
75%

De ANBI-norm is 90 procent dus wordt hieraan voldaan wat betreft de lasten en baten.

Statutaire bepalingen inzake het saldo van baten en lasten
Ingevolge artikel 4 van de statuten van de stichting staat het saldo van baten en lasten ter
beschikking van het bestuur, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van – of
storting in – een of meer algemene of bijzondere reservefondsen en -bestemmingen.

Bestemming van het saldo van baten en lasten
Voorstel is om het resultaat over het boekjaar te verwerken als in de staat van baten en lasten
verwerkt.

Vastgesteld door het bestuur.

Kampen, 29 juni 2017
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