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VOORWOORD

“Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”

Met deze woorden van Jezus uit Lucas 4 begon ik in oktober mijn korte toespraak voor de gevangenen in 
één van de zwaarste gevangenissen in Roemenië.
Woorden die samenvatten wat SHS voor ogen staat in Roemenië: goed nieuws brengen aan armen, dit 
concreet maken door huizen te bouwen en voedsel uit te delen. We investeren in jongeren, zodat ze een 
opleiding kunnen volgen en een kans krijgen in de maatschappij. We willen hoop geven aan een volk wat 
door discriminatie en uitsluiting onderdrukt wordt. De situatie van Roma in Roemenië is schrijnend en de 
Roemeense overheid lijkt (nog) niet in te willen grijpen.
Namens SHS bezochten we ook gevangenen en blijven dit doen in 2014.

2013 was een mooi jaar voor SHS. We gaven vorm aan- en initieerden mooie projecten. We zetten de 
vruchtbare samenwerkingen voort met stichting Charis, ProRromi en Zody en vonden nieuwe partners in 
de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, het Menso Alting College Zwolle en Dorcas Roemenië. Hierdoor 
ontstonden mooie projecten waar wij u in dit jaarverslag een beeld van geven.

Daarnaast geven we inzicht in hoe we onze financiën hebben georganiseerd. Dit zijn ogenschijnlijk droge 
cijfers, maar er achter elk cijfer gaat de inzet schuil van hardwerkende vrijwilligers. Zij hebben zich belan-
geloos ingezet om verschil te maken in het leven van mensen. Door deze vrijwilligers bouwden wij huizen, 
sponsorden we tieners en deelden we voedsel uit aan de allerarmsten.

Onze dank gaat daarom uit naar deze vrijwilligers: zonder u zou SHS niet bestaan en wij hopen dat u ons 
ook weer steunt in 2014.
Vooralsnog blijkt deze steun al uit het feit dat voor komend zich weer veel vrijwilligers hebben aangemeld 
om mee te werken.

Dit maakt ons dankbaar en wij zien uit naar wat SHS in 2014 gaat betekenen voor de mensen in Roemenië.

Henk van der Lingen
Projectcoördinator SHS
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ALGEMENE INFORMATIE OVER SHS 

Stichting Help Straatkinderen (SHS) helpt mensen die getroffen zijn door armoede of door andere om-
standigheden zich niet staande houden in de samenleving. Wij richten ons voornamelijk op (straat-)kin-
deren/ zwerfjongeren en ondersteunen daarnaast andere projecten die zich richten op armoedebestrij-
ding en ontwikkelingswerk. Vanuit onze identiteit willen wij de liefde van Christus die wij ervaren concreet 
maken en overbrengen in onze projecten.

SHS wil verbinden: mensen uit Nederland die iets willen betekenen voor de Roemeense medemens, 
maken zich nuttig binnen onze projecten, ontmoeten mensen en doen ervaringen op die hen verrijken als 
mens. Mensen brengen wat naar Roemenië, maar nemen ook iets mee terug.

Het bestuur en de leden van SHS werken nauw samen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een se-
cretaris en een penningmeester. Samen bewaken het bestuur en de leden de visie van SHS en geven dit 
handen en voeten door te sturen op de kernwaarden van SHS. 

TERUGBLIK OP DE GROOTSTE PROJECTEN EN 
BIJBEHORENDE FINANCIËLE INFORMATIE

SHS werkt met kortlopende projecten, zodat zij niet gevangen wordt in de zorgvraag. Door haar internati-
onale netwerk is SHS bekend met de zorgvraag en behoefte. Aan deze acute behoefte koppelt zij groepen 
en individuen die graag iets voor hun naaste doen. Het doel van SHS is vraag en aanbod koppelen, waarbij 
SHS dit traject en de uitvoering begeleidt. Dit streven we ook na op financieel gebied: dat betekent dat een 
project pas doorgaat wanneer de financiële middelen ervan ontvangen of toegezegd zijn, dan wel wanneer 
een deel kan worden gefinancierd uit algemene giften en bijdragen.

Jaarlijks ontvangt SHS giften van particulieren, kerken en instellingen. Hiervoor zijn wij onze donateurs 
zeer dankbaar. Mede door deze giften zijn wij afgelopen jaar in staat geweest weer meer projecten te 
faciliteren. Hieronder treft u een terugblik op onze projecten:

1. Pata Rat: de groep met de gouden handjes.

Net als in 2012 kwam ook dit jaar een groep mannen in mei naar Roemenië om een huis te bouwen op 
Pata Rat. Deze groep werd in 2012 ‘de groep met de gouden handjes’ genoemd en deze naam hebben 
ze in 2013 meer dan waar gemaakt.

In een week werd een houten huis gebouwd voor een arme familie en werd er geklust aan de kleuter-
school. Ook heeft deze groep een dak gerenoveerd voor een andere familie en werd er voedsel uitgedeeld 
aan kinderen die op de vuilnisbelt wonen. De plek waar deze groep heeft gewerkt is indrukwekkend. Dat-
zelfde geldt voor de inzet van deze groep. SHS is dankbaar voor de toewijding van deze groep mannen.
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2. Het huis voor Anita: KRIJT, met behulp van GKV Emmeloord

Anca en Anita zijn Roemeense vrouwen die hun uiterste best doen om voor hun kinderen te zorgen. Ze 
woonden in twee hutjes die tegen elkaar stonden, niet groter dan tien vierkante meter. Anita heeft 8 kin-
deren. Anca heeft er vijf. Ze werken hard, verzamelen afval en proberen zo goed mogelijk voor hun kinde-
ren te zorgen. 
Het is zwaar en heftig wanneer je kinderen op de grond slapen en ratten ’s nachts door je huis lopen. 
SHS vond dat hier iets aan moest veranderen. Er werd besloten voor beide vrouwen en hun kinderen een 
nieuw huis te bouwen. Omdat er in Floresti geen ruimte is om groter te bouwen, moesten we ‘de lucht in’. 
Een tweede verdieping was noodzakelijk om een fatsoenlijke leefomgeving te creëren voor dertien kinde-
ren.

Dankzij de hulp van een delegatie uit Emmeloord konden de oude huizen worden gesloopt. Deze groep uit 
de GKV Emmeloord is van groot belang geweest binnen dit project: de volgende groep (KRIJT) kon door 
hun doortastende werk direct beginnen met bouwen toen ze aankwamen in Roemenië.

Het was spannend, maar het harde werk heeft geloond! Aan het einde van de week konden we de sleutels 
overhandigen aan Anca en Anita. Gabi - een van de oudste kinderen - had de tranen in zijn ogen staan: hij 
had nog nooit in een echt bed geslapen en was zó trots op zijn nieuwe huis.

Het was een prachtig en succesvol project en SHS dankt iedereen die zijn steentje bijdroeg!
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3. Nieuwe samenwerking: 
Menso Alting

SHS was afgelopen jaar op het Menso Alting in 
Zwolle het ‘goede doel van het jaar’. Het hele jaar 
door schonk de school aandacht aan ons werk 
en werd er geld ingezameld. 

Ook kwam een aantal studenten een week langs 
in Roemenië om programma’s te organiseren. 
Deze studenten werkten met kinderen en tie-
ners in Floresti en op Pata Rat. 

Dankzij hen konden we de kinderen op Pata Rat 
vaker te eten geven en genoten zij van de pro-
gramma’s die zij organiseerden. Voor de stu-
denten was het een waardevolle en leerzame 
ervaring. Wij bedanken hen en iedereen van het 
Menso Alting Collega voor de bijdrage aan het 
werk met deze kinderen!

4. Winterklaar maken Floresti: 
Blokzijl

Erg blij waren we met de inzet van een gezel-
schap uit Blokzijl. Deze groep - aangevuld met 
een paar hardwerkende Kampenaren - heeft in 
Floresti in één week drie huizen opgeknapt, een 
aantal kachels geplaatst en geholpen met het 
voedselproject op Pata Rat.

De winters in Roemenië zijn koud en dankzij de in-
zet van deze groep kan een groot aantal families 
humaan de winter doorkomen.
 
Ook deze groep bedanken wij voor hun inzet in 
Roemenië. Door hun inzet konden wij het verschil 
maken in het leven van veel kinderen en hun fa-
milies.

5. Begeleiding studenten Gere-
formeerde Hogeschool Zwolle

SHS wil als stichting mensen verbinden. Men-
sen die deelnemen aan een project komen iets 
brengen, maar komen altijd rijker terug. Dit bleek 
ook uit de nieuwe samenwerking met de Gerefor-
meerde Hogeschool, waarbinnen wij studenten 
begeleidden tijdens hun bezoek aan Roemenië. 

Wij hopen dat we de studenten iets hebben mee-
gegeven voor de toekomst door ze deel te laten 
nemen aan verschillende programma’s, door de 
confrontatie met armoede en door het voeren 
van goede gesprekken. In Floresti en op Pata 
Rat werden kinderprogramma’s georganiseerd, 
maar ook werd er uitvoering gegeven aan prak-
tisch werk zoals schilderen en kleding sorteren. 
Wij danken alle studenten voor hun inzet en de 
GH voor het vertrouwen!
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Lopende projecten van SHS

1. Voedselproject Pata Rat

In 2013 begonnen we met het uitdelen van 
voedselpakketten aan kinderen die wonen op 
een vuilnisbelt. Het is haast onbeschrijfelijk onder 
welke omstandigheden deze kinderen opgroeien. 
Kinderen die op een vuilnisbelt wonen en honger 
hebben overleven door elke dag te zoeken in het 
vuilnis van anderen: gevaarlijk en onmenselijk. 
Wanneer je door het vuil dat aan hun gezichten 
kleeft heenkijkt, zie je een gewoon kind. Een kind 
dat wil spelen en hunkert naar liefde. De jongste 
kinderen hebben nog stralende ogen, maar bij 
het opgroeien lijkt dit licht langzaam te doven. 

Elke week mogen wij een beetje licht brengen op 
de vuilnisbelt. We delen voedsel uit, spelen met 
de kinderen, organiseren soms programma’s 
en bieden hen de mogelijkheid zich te wassen. 
Het is een voorrecht om op deze rotte plek een 
beetje liefde uit te delen: om een vuilnisbelt - al is 
het maar voor korte tijd - te zien veranderen in 
speelplaats waar kinderen weer even echt kind 
mogen zijn.

2. Sponsorprogramma

Net als in 2012 sponsort SHS via Fundatia 
Charis twee tieners en één jongvolwassene in 
Floresti met in totaal een bedrag van €120,- 
per maand. Door deze bijdrage kunnen de 
jongeren hun studie volgen en zich ontwikkelen. 
Eén van deze jongeren werkt voor Fundatia 
Charis, waarbij ze  betrokken is bij het kinder-
werk en allerlei werkzaamheden uitvoert die van 
groot belang zijn voor de stichting. Omdat ze zelf 
uit een schrijnende situatie komt begrijpt ze de 
kinderen heel goed en is het een waardevolle 
kracht voor Fundatia Charis.
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Marcel en Miriam schrijven over hun 
verblijf in Roemenië:

Een onvergetelijke ervaring

Op het moment van schrijven is het twee maanden 
geleden dat wij, Marcel en Miriam Graafland weer 
terug gekeerd zijn in Nederland. Het was even wen-
nen om ons leven in Kampen weer op te pakken 
nadat we anderhalf jaar woonachtig zijn  geweest 
in Floresti, Roemenië. Dit anderhalf jaar is voor ons 
een onvergetelijke ervaring geworden, waar we nog 
elke dag met plezier, dankbaarheid en gemis aan te-
rugdenken.

Het was 12 september 2012 toen we na een prach-
tige trouwdag en huwelijksreis met een overvolle  
auto aankwamen in onze toekomstige woonplaats. 
Anderhalf jaar mochten we werken voor stichting 
Charis. Marcel was druk met bouwprojecten en het 
begeleiden van groepen, onder andere de groepen 
van SHS. Daarnaast was hij leider van de tieners. 
Miriam gaf Engelse lessen, schreef stukjes voor de 
website en begeleidde het vrouwen- en kinderpro-
gramma. 

Toen we in de zomer van 2013 hoorden dat we een 
multifunctioneel gebouw uit Nederland konden krij-
gen, werd het voor ons duidelijk dat de tijd in Floresti 
er nog niet op zat. Marcel zou namelijk veel kunnen 
betekenen bij de opbouw van dit gebouw. Het geld 
van de EU dat we tot september kregen, stopte. Dat 
is ook de reden dat we de laatst 4 maanden van gif-
ten hebben geleefd. De €4.000,00 die we nog nodig 
hadden, was ontzettend snel binnen!

Nu we terug zijn in Nederland proberen we ons 
leven hier weer op te pakken. Na een heftig begin 
waarin we veel moesten klussen en nog geen baan 
hadden, merkten we al snel dat er goed voor ons 
werd geZorgd! Marcel heeft een baan gevonden. Mi-
riam  is regelmatig aan het werk en we genieten van 
ons huisje in Kampen. Marcel gaat in 2014 weer 
een aantal keer naar Roemenië om groepen te be-
geleiden voor SHS. Het Roemeniëvirus... Dat raken 
wij nooit meer kwijt! 

Debora van der Wielen schrijft over 
haar ervaring in Roemenië

In het afgelopen jaar heb ik mij kunnen inzetten voor 
kinderen, tieners en vrouwen uit de Roma-wijk in Flo-
resti. Door middel van verschillende programma’s 
die we wekelijks houden, bieden we hen de moge-
lijkheid om te groeien in omzien naar elkaar in ge-
loof en hebben ze momenten om moeilijke thuissi-
tuaties even los te laten of er juist over te praten. 
Verder draai ik mee in een educatieve groep waar 
vooral met (jonge) moeders, tantes en oma’s wordt 
gesproken en geleerd over alle aspecten van het 
gezin, opvoeding, respectvol omgaan met elkaar, 
verantwoord je geld gebruiken, medische vragen, 
enzovoort.
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Financiële informatie 

De omvang van de activiteiten is (ook) in financiële 
zin gestegen. Uitgedrukt in baten betrof de groei 
circa EUR 19.400 en stegen de baten tot ruim 
EUR 59.300. Doordat een deel van de baten niet 
in 2013 besteed is, resteert een positief saldo 
van circa EUR 8.300. Voor een groot deel van dit 
saldo (circa EUR 6.400) is een bestemmingfonds 
gevormd daar de donateurs, die specifiek de beste-
ding hebben geoormerkt.

Het saldo Reserves en Fondsen is gestegen van cir-
ca EUR 4.200 ultimo 2012 tot circa EUR 12.500 
ultimo 2013, door eerder genoemde resultaten. 
De solvabiliteit is door de groei gedaald en be-
draagt ultimo 2013 68% (ultimo 2012 95%). De 
liquiditeit uitgedrukt in de verhouding vlottende ac-
tiva versus kortlopende schulden bedraagt ultimo 
2013 2,3 (ultimo 2012 20,0). Zowel de liquiditeit 
als solvabiliteit zijn te bestempelen als sterk. 

De financiële situatie op balansdatum is overzich-
telijk. De grote projecten zijn (financieel en opera-
tioneel) volledig afgerond. De lopende projecten 
brengen verder geen rechten of verplichtingen met 
zich mee naar het volgende boekjaar anders dan 
de opgenomen schulden of 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 risi-
co’s en onzekerheden. Tevens zijn door de algeme-
ne giften en het niet aangaan van financiële ver-
plichtingen, de risico’s beperkt tot het minimum. 
SHS is niet afhankelijk van financiering in de vorm 
van externe leningen.

Overige informatie 

Door de kleine omvang van SHS is de interne 
beheersing van een beperkt niveau. Om betrouw-
bare en toereikende informatie te verschaffen zijn 
verschillende taken en functies in het leven geroe-
pen. Door frequent overleg en nauwe betrokken-
heid van zowel bestuur, leden en projectgroepen, 
is adequate informatievoorziening geborgd.

Informatie over onderzoek en ont-
wikkeling 

SHS is niet actief in onderzoek en ontwikkeling, an-
ders dan nodig voor het uitvoeren van haar doel-
stellingen.

Toekomstparagraaf

Voor 2014 staan alweer heel veel projecten ge-
pland. Als het verloopt volgens de planning dan 
bouwen we in mei het eerste huis op Pata Rat. 
Daarnaast staan daar al vier andere bouwprojec-
ten gepland. Ook in Floresti voeren we weer een 
aantal bouwprojecten uit. We zetten het voedsel-
project op de vuilnisbelt graag voort en we maken 
een start met het consequent bezoeken van ge-
vangenen in Gherla.

Wij zijn dankbaar dat nu al zo veel vrijwilligers heb-
ben aangegeven in 2014 weer mee te willen gaan 
met een project van SHS. Naast bestaande con-
tacten zijn wij van plan ons netwerk in Roemenië 
uit te breiden, zodat wij nog meer groepen en in-
dividuen kunnen uitzenden om het verschil te ma-
ken in het leven van al die kinderen die dat nodig 
hebben

Veel van deze plannen zitten nog in de ontwikke-
lingsfase. Wij houden u graag op de hoogte van 
het verdere verloop van deze projecten. U kunt 
ons op verschillende manieren volgen:

www.helpstraatkinderen.nl
www.facebook.com/helpstraatkinderen
twitter: @SHSRomania

Wij verwachten een gelijke omvang van activitei-
ten als over 2013, met een vergelijkbare financië-
le omvang en liquiditeitsbeslag. De begroting van 
2014 ziet er als volgt uit: (zie volgende pagina)
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Baten          Begroting 2014
  
Baten uit eigen fondswerving          5.000
Baten uit acties van derden          1.000
Baten uit projectbijdragen van derden      54.000
Overige baten           -
  
Som der baten         60.000
  
Lasten

Besteed aan doelstelling        59.000
Overige lasten            1.000
  
Som der lasten         60.000
  
Saldo van de baten en lasten         -
  
SHS hoopt dat we hierdoor nog meer kunnen betekenen voor de allerarmsten in Roemenië. Wij zien uit 
naar komend jaar en voelen ons gesterkt door de zegen die wij afgelopen jaar hebben ervaren.

Vastgesteld door het bestuur.     Kampen, 30 juni 2014
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      2013     2012
     EUR  EUR   EUR  EUR
     
     
Vaste activa
     
Financiële vaste activa 1 4.667               -    
  
    
       4.667           -
     
Vlottende activa       
Vorderingen          371         158
Liquide middelen  2 13.356    4.233
     
       13.727    4.391

       18.394    4.391

Reserves en fondsen 3 

   
Bestemmingsfondsen     6.077              -   
Bestemmingsreserves        -              -
Overige reserves      6.465    4.171 

     
       12.542    4.171
     
Kortlopende schulden 4     5.852                 220
      
     
       18.394    4.391
     

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(NA RESULTAATBESTEMMING)

JAARREKENING
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Baten

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

Som der baten

Lasten

Besteed aan doelstelling
Overige lasten 

Som der lasten

Saldo van de baten en lasten

Bestemming van het saldo

Bestemmingsfonds Krijt
Bestemmingsfonds Blokzijl
Bestemmingsfonds Eemland
Bestemmingsfonds Stadskanaal
Overige reserves

4
5
6

6
7

2013

EUR

  3.626
  1.000
54.790
 -

59.416

   
50.065
      980

51.045

   8.371

   3.122
      623
   2.000
      720
   1.906

   8.371

Begroting 
2013
EUR

  4.000
  1.000
45.000
 -

50.000

45.000
  1.000

46.000

  4.000

 -
 -
 -

  4.000

  4.000

2012

EUR

  5.051
  1.565
33.430
          8

40.064

39.129
      596

39.725

      339

 -
 -
 -

      339

      339
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        2013    2012
       EUR  EUR  EUR  EUR

    
Kasstroom uit operationele activiteiten    
    
Saldo van baten en lasten        8.371   339
   
 
Aanpassingen voor:    
•	 Mutatie	in	werkkapitaal	(	4)	 	 	 		5.429   -195 
    
Kasstroom uit bedrijfsoperaties         5.429       -195
    
    
Kasstroom uit operationele activiteiten    
    

Investeringen in:     
•	 Financiële	vaste	activa	(1)	 	 	 		4.667          - 
    
Kasstroom uit investerings-activiteiten       -4.667   -
    
Kasstroom uit financierings-activiteiten    -   -
    
Netto kasstroom          9.123         134
    
    
Mutatie geldmiddelen    
Stand liquide middelen per 1 januari (2)        4.223           4.089
Stand liquide middelen per 31 december (2)   13.356           4.223
    
            9.123     134
    
 

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2013

Algemeen
VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

De stichting is gevestigd te Kampen, Plantsoenstraat 3, 8261 KK. 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).

VERGELIJKENDE CIJFERS

De cijfers voor 2012 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken.

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 vast-
gesteld. 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 wor-
den 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 ver-
plichtingen 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 veronder-
stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van 
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daad¬werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perio-
den waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schul-
den, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financi-
ele instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Afgeleide instrumenten zijn er niet.

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 re-
aliseerbare 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 waar-
de 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 waardeverminde¬ringsverlies voor 
het actief zou zijn verantwoord.

Ultimo boekjaar zijn er geen aanwijzingen dat de financiële vaste activa onderhevig zijn aan bijzondere waar-
deverminderingen.

VERSTREKTE LENINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseer-
de kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsver-
liezen.

RESERVES EN FONDSEN

Indien een deel van 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. 

VOORZIENINGEN

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer 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 nood-
zakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
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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 over-
schrijden de projecten de balansdatum niet. Indien dit wel het geval is, wordt de mate waarin prestaties van 
een onderhanden project zijn verricht, bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte project-
lasten in verhouding tot de geschatte totale projectlasten. Indien het resultaat van een onderhanden pro-
ject 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 ver-
richten in het kader van de doelstelling van de stichting. Met deze personen onderhoudt de stichting con-
tact, 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.
 

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 ver-
zekeringen.

KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valu-
ta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de 
betreffende periodes. 

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten zijn niet 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   2013    2012 
    vorderingen   Totaal    Totaal
    EUR    EUR  EUR

   
Stand per 1 januari    -   -    -
Mutaties:       4.667      4.667    -
   
Stand per 31 december     4.667     4.667    -
   
Cumulatieve waardeverminderingen  -   -    -

   
De post overige vorderingen betreft een renteloze lening aan H. van der Lingen met een onbepaalde loop-
tijd 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

         2013   2012
         EUR   EUR
  
Rekening courant bank      13.348  2.233
Spaarrekening                  8    2.000
  
  
         13.348  4.233
  

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-  Overige Totaal   Totaal
    reserve  reserves 2013  2012
    EUR   EUR  EUR  EUR

    
Stand per 1 januari    -  4.171  4.171  3.832

Mutaties:    
•	 Toevoegingen	via	
 resultaatbestemming  -  1.906  1.906     339
•	 Bestedingen	
 via resultaatbestemming -           -          -          -
- 
- 
    
Stand per 31 december  -  6.077  6.077  4.171
    

Ultimo boekjaar is er geen sprake van een bestemmingsreserve.

De overige reserves staan ter vrije beschikking van de stichting. Het bestuur is voornemens deze midde-
len te besteden in het kader van de doelstelling van de stichting.

BESTEMMINGSFONDSEN

De mutaties in de fondsen in het boekjaar:
     Fonds   Fonds  Fonds  Fonds  Totaal
     Krijt  Blokzijl  Eemland Stadskanaal 2013
     EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

 
Stand per 1 januari   -  -  -  -  -

Mutaties:     
•	 Toevoegingen	
 via resultaatbestemming 3.122  623  2.000  720  6.465
•	 Bestedingen	
 via resultaatbestemming -  -  -  -  -
      
Stand per 31 december  3.122   623  2.000      720  6.465
     

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.
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Bestemmingfonds Krijt

Dit fonds is gevormd voor een project van Krijt in 2014.

Bestemmingsfonds Blokzijl

Dit fonds is gevormd voor een project van Blokzijl in 2014.

Bestemmingsfonds Eemland

Dit fonds is gevormd voor een project van Eemland in 2014.

Voor bovenstaande 3 projecten geldt dat nog nader moet worden bepaald hoe deze projecten vormgege-
ven gaan worden.

4 Kortlopende schulden en overlopende passiva
 
          2013   2012
          EUR   EUR
Schuld aan D. van der Wielen      2.514     220
Schuld aan M. Graafland          160               -
Nog te betalen projectlasten Blokzijl      2.977            -
Nog te betalen projectlasten kaarten Zody        100          -
Nog te betalen overige lasten         101           -
  
          5.852      220
  

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. 
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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 2013 betroffen deze personen:

•	 H.	van	der	Lingen;	
•	 D.	van	der	Wielen,	en;	
•	 M.	Graafland.

De ontvangen bijdragen zijn gelabeld door de donateurs en worden door de stichting volledig overge-
maakt aan de personen. Ultimo boekjaar heeft de stichting EUR 2.674 (2012: EUR 220) meer bijdragen 
ontvangen van donateurs voor D. van der Wielen en M. Graafland, dan overgemaakt aan deze personen. 
Voor H. van der Lingen zijn de ontvangen donaties ad EUR 6.233 verrekend met de verstrekte lening.
De nog te betalen projectlasten betreffen afrekeningen van reeds afgesloten projecten.
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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

      2013   Begroting    2012  
         2013
      EUR   EUR    EUR
   
Giften van particulieren   1.870   2.000    3.070
Giften van kerken en instellingen  1.370   1.000    1.886
Giften van bedrijven en organisaties        377      500       125
   
      3.627   4.000    5.061
   

Het totaal van de giften en donaties is lager dan voorgaand jaar. Met name door incidente donaties van 
particulieren, collectes van kerken en giften van bedrijven, zijn deze baten moeilijk te begroten.

6 Baten uit acties van derden
      2013   Begroting    2012  
         2013
      EUR   EUR    EUR
   
Emballageactie        -       -       145
Kidspraise         -       -       170
Bergzicht     1.000       -    1.250
   
      1.000   1.000    1.565
   

De baten uit acties van derden zijn sterk lager dan voorgaand jaar. Dit komt met name door het incidentele 
karakter van deze acties. 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

Afgeronde projecten
KRIJT Huis van Anita
Pata Rat
Voedselproject Pata Rat
Menso Althing
Projecten voorgaand jaar 
Diversen

Per saldo afgeronde projecten

Lopende projecten
H. van der Lingen
D. van der Wielen
M. Graafland
Blokzijl 2014
Eemland 2014
Stadskanaal 2014
KRIJT 2014
Sponsorprogramma
Kaartenproject Pata Rat

Per saldo lopende projecten

Per saldo 

Bijdragen

10.319
6.651
3.651
3.099

     -

23.720

6.233
10.594
4.065
4.000
4.000
720
274
930
254

31.070

54.790

2013
EUR
Lasten

7.471
6.330
3.985
2.685

1.631

22.102

6.233
10.594
4.065
3.377
2.000
     -
     -
1.440
254

27.963

50.065

Per saldo

2.848
   321
  -344
   414

-1.631

1.608
     
   
     -
     -
     -
   623
2.000
   720
   274
  -510
      -
  

3.107

4.725

2013
EUR
Begroting

20.000

25.000

45.000*

Bijdragen

30.492
     -

30.492
    

 -
1.798

1.140
    -

2.938

33.430

2012
EUR
Lasten

33.901
 -1.380

35.281

-
1.808

1.440
600

3.848

39.129

Per saldo

3.409
-1.380

-4.789

-
-10

-300
-600

-910

-5.699

De afgeronde projecten laten per saldo een positief resultaat zien. 
Ten aanzien van de projecten KRIJT (Huis van Anita en 2014), Blokzijl, Eemland en Stadskanaal is door 
derden bepaald dat het overschot aangewend moet worden voor een nieuw project. Derhalve zijn deze 
overschotten opgenomen ineen bestemmingsfonds.

Voor een nadere toelichting op de lopende projecten H. van der Lingen, D. van der Wielen en M. Graaf-
land wordt verwezen naar de grondslagen voor resultaatbepaling alsmede naar de toelichting op de 
kortlopende schulden en overlopende passiva (4).

Het sponsorprogramma is een particulier initiatief waarvoor de stichting zich garant stelt, en derhalve 
bijdraagt indien blijkt dat de particuliere tekort komt.

De diverse kosten betreffen met name coördinatiekosten. Dit betreffen gemaakte out-of-pocket kosten 
voor coördinatie voor verschillende projecten. De algemene coördinatievergoeding wordt per project 
verantwoord en bedraagt gemiddeld EUR 400 per project.

De afwijking ten opzichte van de begroting komt voort uit het feit dat op het moment van opstellen van de 
begroting nog geen volledig inzicht is in de projecten van dat jaar. De begrote projectbaten zijn gelijk aan 
de begrote -lasten. 
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8 OVERIGE LASTEN
 
       2013  Begroting  2012
         2013 
       EUR  EUR   EUR
   
Contributies en bijdragen       -       -     24
Banklasten      419     500   186
Algemene lasten     561     500   386
   
       980  1.000   596
   

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2013 was er geen personeel in dienst bij de stichting (evenals in 2012).

Bezoldiging van bestuurders

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

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   Begroot  Werkelijk
      2013   2013   2012
      EUR   EUR    EUR
  
Totaal bestedingen    50.065  45.000  39.129
Totaal baten     59.417  50.000  40.064
Totaal lasten     51.045  46.000  39.725
Bestedingspercentage lasten        98%        98%        98%
Bestedingspercentage baten        84%        90%        98%

Het bestedingspercentage van de baten is sterk gedaald ten opzichte van voorgaand jaar en onder de 
ANBI norm van 90. Dit wordt veroorzaakt doordat EUR 6.465 (2012: nihil) van de meeropbrengsten van 
projecten 2013 door derden bestemd is voor projecten in volgende jaren. Indien deze beklemde opbreng-
sten in mindering gebracht worden op de totale baten 2013, bedraagt het bestedingspercentage lasten 
over 2013: 95.

In de bovenstaande tabel worden de direct toerekenbare lasten verantwoord als bestedingen. De niet 
direct toerekenbare lasten worden verantwoord als overige lasten en maken derhalve geen deel uit van 
de bestedingen.

Vastgesteld door het bestuur.      Kampen, 30 juni 2014
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OVERIGE GEGEVENS

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 saldo over het boekjaar toe te voegen aan:

Bestemming van het saldo   
   
Bestemmingsfonds Krijt    3.122 
Bestemmingsfonds Blokzijl       623 
Bestemmingsfonds Eemland    2.000
Bestemmingsfonds Stadskanaal      720 
Overige reserves     1.906 
   
       8.371
  
Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening 2013 van de stichting.
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