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Jaarverslag 
 

Inleiding 

 

"Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Zoals jullie hemelse Vader goed is voor 

iedereen" (Matteüs 5:48) 

 

Boekjaar 2018 volgt financieel de lijn die in 2017 is ingezet. Kleinere projecten, minder 

(grote) groepen. Maar dat vinden wij niet erg. We doen nog steeds waarmee we ooit 

begonnen zijn: omkijken naar de  minder bedeelden die ons, op hun beurt, de ogen 

openen. We zijn dankbaar met alles wat we hebben gekregen dit jaar door middel van 

bijdragen, in de breedste zin van het woord.  

 

 

 

 

 

Oriëntatiereis 

In Juni 2018 hebben Bertram van Leusen en Ruben Mulder namens SHS meerdere 

stichtingen in Roemenië bezocht. Ze hebben een goede tijd gehad in Roemenië, en veel 

indrukken en informatie gekregen. Als bestuur hebben we de bezoeken geëvalueerd en 

er zijn vier stichtingen die passen bij SHS. Voor ons is het belangrijk dat de stichtingen 

met wie we samenwerken dit doen uit liefde voor God en de medemens. Dit is bij alle 

vier de stichtingen ook de belangrijkste drijfveer. We zijn blij met de mogelijkheid tot 

samenwerking met deze stichtingen. Zo hebben we meer keuze en kan er per groep een 

passend project worden gekozen. Natuurlijk blijven we ook betrokken bij het werk op 

Pata-Rat en in Floresti. Zoals het nu lijkt gaan er komend jaar twee groepen naar twee 

voor SHS nieuwe stichtingen. We zijn heel benieuwd naar hun ervaring en kijken uit 

naar de samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/jakobus-1.htm?vers=27#vers27


Jaarstukken 2018 Stichting Help Straatkinderen 

 5 

Projecten 2018 

Jongerenproject, Sint Jansklooster 2018 

Een enthousiaste groep jongeren uit Sint Jansklooster is naar Roemenië afgereisd. Ze 

hebben een zeer productieve week gehad. Naast het vervangen van 6 daken, beitsen van 

van 6 cabana's en opknappen van 10 cabana's hebben ze ook 2 keer voedselpakketten 

uitgedeeld en boodschappenpakketten samengesteld en gegeven aan 40 gezinnen die bij 

de vuilnisbelt leven. Ze hadden kleding meegenomen, hiervan zijn pakketjes gemaakt 

die zijn uitgedeeld aan de gezinnen die het het hardste nodig hadden. Zelfs het isoleren 

van het toilet/douche gebouw (een klusje dat niet zo lekker ruikt) was voor deze toppers 

geen probleem. Natuurlijk was er ook tijd om met de kinderen te spelen. Met touwtje 

springen, touwtrekken, voetballen, wandelend klimtoestel zijn en bellenblazen hebben 

de jongeren en de kids zich vermaakt.   

Kachels, winter 2018 

Veel van de Roma gezinnen wonen in kleine eenkamer-huisjes. Hier leeft, slaap en 

kookt men. Er zijn nog veel gezinnen op Pata Rât zonder goede kachel en omdat het ’s 

winters in Roemenië erg koud wordt kregen wij ook dit jaar de vraag van Bert en 

Margriet Looij of we konden helpen met de aanschaf van kachels voor de allerarmste 

gezinnen. Door de mooie nacht zonder dak actie van de jongeren van de Eudokia kerk 

hebben ze voor 9 gezinnen een kachel kunnen aanschaffen. 

 

Lopende projecten: 

Debora Habnit – van der Wielen 

In het afgelopen jaar heeft Debora zich weer op verschillende manieren ingezet om 

Roma-kinderen, -tieners en -vrouwen te bereiken. Kinderen die dagelijks op straat te 

vinden zijn kunnen elke week naar het kinderprogramma komen en leren een basis van 

structuur en ervaren dat ze er mogen zijn. In de wintermaanden konden we één keer per 

week een warme maaltijd aanbieden aan zo’n 80 kinderen. Wekelijks komen we samen 

met een groep vrouwen om met elkaar te spreken over allerlei zaken die hun dagelijkse 

leven aangaan in praktische, maar ook geestelijke zin. 

Pamperproject 

Hoewel de situatie op en om de vuilnisbelt verandert blijven de leefomstandigheden 

schrijnend. De wispelturigheid en houding van de gemeenteraad ten opzichte van de 

Roma’s geeft nog steeds veel onzekerheid. Nog steeds wonen er veel kinderen en 

baby’s op en om de vuilnisbelt. Daarom hebben we ons pamperproject doorgezet en 

wordt er nog steeds pampers en voedsel uitgedeeld aan de allerarmsten. Het blijft triest 

dat het nodig is, maar we zijn blij dat we concreet kunnen helpen. 
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Financiële informatie  

Zoals aangehaald in het voorwoord, is over 2018 sprake van minder (grote) groepen, 

wat ook zijn weerslag heeft op de staat van baten en lasten. Het resultaat is positief, wat 

ook geldt voor de kasstromen. Dit verstevigt ook de balanspositie. 

De solvabiliteit is stabiel en goed te noemen. De liquiditeit is eveneens sterk, net als 

afgelopen jaren. 

De financiële situatie op balansdatum is overzichtelijk. De lopende projecten zijn in 

beperkte omvang aanwezig en 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. 

Toekomstparagraaf  

Na de ‘piekjaren’ 2013 en 2014, is het activiteitenniveau in 2015 en 2016 gestabiliseerd.  

Boekjaar 2017 was, zoals aangekondigd, een jaar van strategische vorming en hebben 

wij ons gericht op de toekomst. ‘Waar gaan wij voor?’ en ‘Waar gaan wij aan de slag’ 

zijn vragen die wij ons gesteld hebben. Ook hebben wij ons afgevraagd hoe wij te werk 

willen gaan in de toekomst en met wie wij het liefste samenwerken. Deze vragen 

hielden ons in 2018 bezig, en we hebben het antwoord nog niet scherp. Dit heeft ertoe 

geleid dat de baten en lasten over 2018, net als over 2017 zijn afgenomen. Wij 

verwachten een gelijk beeld over 2019. De benodigde middelen voor het realiseren van 

onze middelen zullen niet significant wijzigen ten opzichte van vorig jaar. Overigens 

beschikt de stichting over voldoende vermogen en middelen. 
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Baten  

Begroting 

2019 

   

Baten uit eigen fondswerving  5.000 

Baten uit projectbijdragen van derden  20.000 

Overige baten  - 

  

 

Som der baten  25.000 

  

 

Lasten 

 

Besteed aan doelstelling  23.250 

Overige lasten   1.750 

  

 

Som der lasten  25.000 

  

 

Saldo van de baten en lasten 
 - 

  

 

www.helpstraatkinderen.nl 

www.facebook.com/helpstraatkinderen 

twitter: @SHSRomania 

Vastgesteld door het bestuur.     Kampen, 30 juni 2019 

  

http://www.helpstraatkinderen.nl/
http://www.facebook.com/helpstraatkinderen
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Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 

 

  31 december 2018 31 december 2017 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Vaste activa      

Financiële vaste activa 1 5.864  7.364  

  

 

 

 

 

   5.864  7.364 

Vlottende activa      

Vorderingen  -  -  

Liquide middelen 2 24.481  23.591  

  

 

 

 

 

   24.781  23.591 

   

 

 

 

   30.645  30.955 

   

 

 

 

      

Reserves en fondsen 3     

Bestemmingsfondsen  4.190  3.145  

Bestemmingsreserves  4.640  6.140  

Overige reserves  18.959  16.923  

  

 

 

 

 

   27.789  26.208 

      

Kortlopende schulden 4  2.856  4.747 

      

   

 

 

 

   30.645  30.955 

   

 

 

 

  



Jaarstukken 2018 Stichting Help Straatkinderen 

 10 

Staat van baten en lasten over 2018 
 

 

 

 

2018 Begroting 

2018 

2017 

  EUR EUR EUR 

     

Baten     

     

Baten uit eigen fondswerving 4 7.084 5.000 6.012 

Baten uit acties van derden 5 - - - 

Baten uit projectbijdragen van derden 6 11.630 20.000 19.296 

Overige baten  - - - 

  

   

Som der baten  18.714 25.000 25.308 

  

   

Lasten 

 

Besteed aan doelstelling 6 14.810 23.250 20.434 

Overige lasten  7 2.323 1.750 1.659 

  

   

Som der lasten  17.133 25.000 22.093 

  

   

Saldo van de baten en lasten 
 1.581 - 3.215 

  

   

Bestemming van het saldo     

     

Bestemmingsfonds VL  620 - 1.857 

Bestemmingfonds IJsselmuiden  425 - 435 

Bestemmingsreserve  -1.500 - -3.000 

Overige reserves  2.036 -1.650 3.923 

 

    

  1.581 -1.650 3.215 
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Kasstroomoverzicht over 2018 
  

 

 2018 2017 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Kasstroom uit operationele activiteiten     

     

Saldo van baten en lasten  1.581  3.215 

     

Aanpassingen voor:     

• Mutatie in werkkapitaal (2, 4) -1.891  4.504  

 

 

 

 

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -310  4.504 

     

     

Kasstroom uit operationele 

activiteiten     

     

Financiele vaste activa:     

• Toename (1) -  -  

• Afname (1) 1.500  2.090  

 
 

 

 

 

Kasstroom uit investerings-

activiteiten  1.500  2.090 

     

Kasstroom uit financierings-

activiteiten  -  - 

  

 

 

 

Netto kasstroom  1.190  9.809 

  

 

 

 

     

Mutatie geldmiddelen     

Stand liquide middelen per 1 januari (2)  23.591  13.782 

Stand liquide middelen per 31 december (2)  24.781  23.591 

  

 

 

 

  1.190  9.809 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018 

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 

- H.J.H van Leusen-Aalberts, bestuurslid 

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 resultaat-

bepaling 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 waardeverminderings-

verlies. 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-en-

verliesrekening verantwoord. 

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waarde-

vermindering, 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-en-

verliesrekening. 

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 

2018 

Totaal 

2017 

Totaal 

 EUR EUR EUR 

    

Stand per 1 januari 7.364 7.364 9.454 

Toevoegingen - - - 

Aflossingen 1.500 1.500 2.090 

 

   

Stand per 31 december 5.864 5.864 7.364 

 

   

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 
 2018 2017 

 EUR EUR 

   

Rekening courant bank 14.722 13.532 

Spaarrekening 10.059 10.059 

   

 

  

 24.781 23.591 

 

  

 

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:  

 

 Bestemmings-

reserve 

Overige 

reserves 

Totaal  

2018 

Totaal  

2017 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Stand per 1 januari  6.140 16.923 23.063 22.140 

Mutaties:     

• Mutaties via 

resultaatbestemming -1.500 

 

2.036 

 

536 

 

923 

• Overige mutaties - - - - 

 

    

Stand per 31 december 4.640 18.959 23.599 23.063 

 

    

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 in eerdere jaren vrijgekomen. Deze zijn toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve. Zoals aangegeven in eerdere jaarrekeningen zal de reserve aangewend 

worden voor activiteiten in lijn met de doelstellingen. Gedurende 2017 en 2018 is de reserve 

aangewend voor het Kachelproject (2018: EUR 1.500, 2017: EUR 3.000). 

Bestemmingsfondsen 

De mutaties in de fondsen in het boekjaar: 

 Stand per 

1/1/2018 

Dotatie via 

res. Best. 

Besteding via 

res. Best. 

Overige 

mutaties 

Stand per 

31/12/2018 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Fonds Ijsselmuiden 435 425 - - 860 

Fonds VL/Gouden Handjes 2.710 1.120 -500 - 3.330 

      

 

     

Stand per 31 december 3.145 1.545 -500 - 4.190 

 

     

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden. 

Bestemmingsfondsen  

De fondsen zijn gevormd voor projecten in 2018. 
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4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 2018 2017 

 EUR EUR 

Schuld aan D. van der Wielen 2.857 4.229 

Nog te betalen overige lasten - 518 

 

  

 2.857 4.747 

 

  

 

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 2017 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 
 

 2018 Begroting  

2018 

2017 

 EUR EUR EUR 

    

Giften van particulieren 3.151 3.000 3.668 

Giften van kerken en instellingen 3.205 1.000 2.012 

Giften van bedrijven en organisaties 729 1.000 332 

 

   

 7.084 5.000 6.012 

 

   

6 Baten uit acties van derden 
 

 2018 Begroting  

2018 

2017 

 EUR EUR EUR 

    

Andere - - - 

 

   

 - - - 

 

   

Het bestuur heeft geen betrokkenheid bij deze acties van derden en derhalve is het begroten 

hiervan moeilijk.  
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7 Projectbijdragen en –lasten direct besteed aan de doelstelling 
 

 2018 

EUR 

Begroting 

2018 

2017 

EUR 

 Bijdragen Lasten Per saldo EUR Bijdragen Lasten Per saldo 

        

VL  1.120 500 620  4.457 2.600 1.857 

D. van der Wielen 9.810 9.810 -  13.334 13.334 - 

IJsselmuiden 425 - 425  435 - 435 

Voedselproject - - -  620 1.000 -380 

Kachelproject - 1.500 -1.500  - 3.000 -3.000 

Pamperproject 275 3.000 -2.725  450 500 -50 

 

       

Per saldo  11.630 14.810 -3.180 -3.250 19.296 20.434 -1.138 

 

       

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2018 was er geen personeel in dienst bij de stichting (evenals in 2016). 

Bezoldiging van bestuurders 

Bestuurders hebben recht op een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van hetgeen fiscaal 

onbelast uitgekeerd kan worden. Net als vorig jaar hebben de bestuurders hiervan afgezien, met 

uitzondering van H. van der Lingen, bij wie het in mindering op de lening gebracht is. 

 

8 Overige lasten 
 2018 Begroting  

2018 

2017 

 EUR EUR EUR 

    

Banklasten 173 150 159 

Algemene lasten 2.150 1.600 1.500 

 

   

 2.323 1.750 1.659 

 

   

In de algemene lasten zijn ook kosten van een  oriëntatiereis opgenomen, die een deel van het 

bestuur heeft gemaakt in 2018 (EUR 650).  
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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  

2018 

EUR 

Begroot 

2018 

EUR 

Werkelijk  

2017 

EUR 

    

Totaal bestedingen 15.460 23.250 20.434 

Totaal baten 

Totaal lasten 

18.714 

17.133 

25.000 

25.000 

25.308 

22.093 

Bestedingspercentage lasten 

Bestedingspercentage baten 

90% 

83% 

93% 

93% 

92% 

81% 

 

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, 30 juni 2019 

 


