Jaarstukken 2014 Stichting Help Straatkinderen

Stichting Help Straatkinderen

Rapport inzake de jaarrekening
2014

Dit rapport heeft 27 pagina’s
Jaarrapport 2014 Stichting Help straatkinderen.docx

i

Jaarstukken 2014 Stichting Help Straatkinderen

Inhoudsopgave
Jaarstukken
Jaarverslag

4

Jaarrekening

11

Jaarrekening

11

Balans per 31 december 2014
Staat van baten en lasten over 2014
Kasstroomoverzicht over 2014
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014

11
12
13
14

Overige gegevens

27

Statutaire bepalingen inzake het saldo van baten en lasten
Bestemming van het saldo van baten en lasten

27
27

ii

Jaarstukken 2014 Stichting Help Straatkinderen

Jaarstukken

3

Jaarstukken 2014 Stichting Help Straatkinderen

Jaarverslag
Inleiding
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.”

Micha 6:8

2014 was voor Stichting Help Straatkinderen in vele opzichten een indrukwekkend jaar.
Niet eerder konden we zo veel projecten uitvoeren als in 2014. Alleen al op Pata Rat
kregen 7 families via groepen van SHS een nieuw huis. Het is onvoorstelbaar hoeveel
mensen geld en tijd opzij zetten om armen bij te staan in hun nood.
Mensen die er voor kunnen kiezen om hun eigen rijkdom te koesteren en niet om te
kijken naar mensen in nood. Maar in plaats daarvan volgen ze de roep van Micha om
recht te doen en nederig de weg van God te gaan.
Want dat er in Roemenië veel onrecht is mag duidelijk zijn. Nog steeds worden Roma
gediscrimineerd, wonen er kinderen op een vuilnisbelt, wordt geld dat bedoeld is voor
de ontwikkeling van Roma niet goed besteed en leven veel mensen in bittere armoede.
Mensen die geen geld hebben voor medische zorg worden aan hun lot overgelaten en
een corrupte overheid lijkt nog niet echt te willen investeren in de ontwikkeling van
arme gebieden.
Wij zijn dankbaar dat veel vrijwilligers zich het leed aantrekken van deze mensen. Wij
zijn dankbaar voor lokale stichtingen als Charis, ProRroma en Zody die zich blijvend
inzetten en waar wij graag mee samenwerken. Samen met hen mochten wij dit jaar weer
het verschil maken in het leven van veel families.
In dit verslag willen wij u vertellen wat er allemaal is gebeurd en welke projecten wij
mochten uitvoeren. Ook geven wij graag inzicht in onze financiën, omdat wij het
belangrijk vinden om transparant te zijn. Achter elk bedrag schuilt het werk van
hardwerkende vrijwilligers.
Wij willen iedereen die afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het werk in Roemenië heel
hartelijk bedanken en wij hopen dat we in 2015 ook weer op uw steun mogen rekenen.
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Stadskanaal, april 2014
2014 begon direct al heel erg goed met een groep uit Stadskanaal, die een huis kwamen
bouwen in de Roma-wijk in Floresti. Al in de voorbereiding bleek dat deze groep
bijzonder enthousiast was. We waren dan ook blij verast door het enorme geldbedrag
dat door hen was ingezameld.
Ook in Roemenië waren we al druk bezig geweest met de voorbereidingen, want er
moest eerst een krot worden gesloopt voordat we een nieuw huis konden bouwen. Mooi
om te zien dat veel mannen uit de wijk in Floresti kwamen helpen.
Het was een ambitieus project, want in één week moest een stenen huis van twee
verdiepingen worden gebouwd voor een gezin met drie kinderen.
Maar wat heeft deze groep hard gewerkt en wat was het resultaat mooi. Ook de familie
werkte zelf hard mee en na een week was er een emotionele sleuteloverdracht. Het huis
was af en zelfs de hond kreeg een hondenhok. Het gezin was en is enorm dankbaar, ze
zorgen zeer goed voor het huis en de moeder krijgt nog steeds tranen in haar ogen als ze
vertelt over haar nieuwe huis; een thuis voor haar kinderen.
IJsselmuiden, april 2014
Veel tijd om bij te komen van de groep uit Stadskanaal was er niet, want al snel stond
IJsselmuiden voor de deur.
Een schrijnende situatie in Floresti: een vrouw met drie kinderen, een man die er af en
toe is maar zorgt voor een bedreigende situatie, een gezin zonder geld en geen veilig
thuis voor de kinderen.
De groep uit IJsselmuiden wilde zich graag inzetten om voor deze familie een verschil
te maken. Het was hard werken, er werden lange dagen gemaakt, maar binnen een week
stond er een prachtig stenen huis. Eindelijk een goede en veilige plek voor deze vrouw
en haar kinderen. De vrouw vertelde dat ze niet veel liefde heeft gekend in haar leven en
dat dit project bijzonder veel voor haar heeft betekend.
Hasselt, mei 2014
Er zijn groepen die elk jaar terugkeren. Mensen die zo enthousiast zijn dat het niet de
vraag is of ze komen, maar hoe vaak ze komen. Dat geldt zeker voor de groep uit
Hasselt. In mei kwam een enthousiaste groep naar Roemenië om een huis te bouwen op
Pata Rat. Er werd een compleet nieuw huis gebouwd en een ander huis werd
afgebouwd. Zo kon Hasselt het verschil maken in het leven van twee families, die
eindelijk een fatsoenlijk onderkomen kregen. Ook werden er allerlei klussen in de wijk
uitgevoerd en werd er voedsel uitgedeeld aan de kinderen die op de vuilnisbelt wonen.
Mooi dat er zo veel liefde uitgedeeld kon worden.
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Boornbergum, augustus 2014
In augustus reisde een grote groep jongeren met hun begeleiders af naar Roemenië voor
een ambitieus project op Pata Rat. Naast allerlei tiener- en kinderprogramma’s en het
voedselproject op de vuilnisbelt was het de bedoeling om in de hitte van de Roemeense
zomer drie huizen te bouwen.
Het is onvoorstelbaar hoe hard deze jongeren hebben gewerkt en hoe goed ze zich
hebben ingezet om heel veel kinderen en tieners een mooie tijd te geven. Na 1,5 week
mochten drie families een nieuw huis ontvangen. Wij hopen dat het voor de jongeren
een project is geweest waar ze nog vaak op terug kunnen kijken.
Sint Jansklooster e.o., september 2014
Vijf hardwerkende mannen met een groot hart voor de kinderen op Pata Rat. Deze
groep had zichzelf tot doel gesteld om in drie dagen een huis te bouwen, zodat ze
daarnaast nog tijd over hadden om tijd door te brengen met de kinderen.
Het zou een record zijn en vooraf dachten wij dat ze minimaal vier dagen nodig zouden
hebben. Maar niets bleek minder waar; in drie dagen stond er een prachtig houten huis,
was er voedsel uitgedeeld op de vuilnisbelt en werden er ook nog andere klussen
uitgevoerd in de wijk. Prachtig om te zien hoe de rest van de tijd gebruikt werd om de
kinderen op Pata Rat een goede tijd te geven.
Zwartsluis, oktober 2014
Maar het record werd al snel geëvenaard toen er een groep uit Zwartsluis langskwam.
Ook deze gemotiveerde groep kreeg het voor elkaar om in drie dagen een prachtig
houten huis neer te zetten op Pata Rat. Het blijft bijzonder hoe mensen tijd en geld opzij
zetten om zich in te zetten voor de Roma in Roemenië. En dat de schrijnende situatie
van deze mensen in Roemenië een groep drijft om tussen die ellende zo hard te werken
en een groot verschil te maken voor een familie.
Hasselt, oktober 2014
Ook in oktober kwam er weer een groep uit Hasselt. Dit keer om in Floresti de wijk
‘winterklaar’ te maken, zoals wij dat zijn gaan noemen. Het begint bijna een traditie te
worden om in oktober in Floresti huizen op te knappen, kachels te plaatsen, daken te
repareren en ramen te zetten. Wat kan er in één week dan veel gebeuren! Hasselt
plaatste heel veel kachels, en repareerde heel veel huizen. Hierdoor worden ontzettend
veel families geholpen en kunnen zij de koude Roemeense winters op een fatsoenlijke
manier doorkomen. Mooi dat Hasselt zich ook hier weer voor heeft ingezet.
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Viaa, oktober 2014
Net als vorig jaar kwamen ook in 2014 studenten van de Hogeschool Viaa uit Zwolle
naar Roemenië om allerlei projecten te bezoeken. Wij mochten met hen voedsel
uitdelen aan de kinderen op Pata Rat. Voor de studenten altijd weer een
indrukwekkende ervaring. Ook brachten we een bezoek aan de gevangenis in Gherla,
waar de studenten en docenten gevangenen konden bemoedigen. Wij zijn blij dat we
ook in 2014 een klein steentje mochten bijdragen aan deze reis.
Lopende projecten:
Voedselproject Pata Rat
Een beeld waar wij niet aan kunnen en willen wennen: kinderen die opgroeien op een
vuilnisbelt. Ouders die dag en nacht smerig en gevaarlijk werk doen om maar te kunnen
overleven. Kinderen die onder vuilniswagens komen, omdat ze als eerste bij het gestorte
afval willen zijn. Kinderen die letterlijk als afval weggezet worden en waarvan gezegd
wordt dat het kraaien zijn. Deze kinderen mochten wij in samenwerking met stichting
Charis en ProRroma weer elke week voedsel brengen. We konden hen laten zien dat
wij om hen geven, van ze houden en hen zien als waardevolle mensen. Wij hopen dat de
vuilnisbelt snel sluit, maar tot die tijd willen wij hier zeker mee doorgaan .
Sponsoring individuen
Via stichting Charis konden wij het afgelopen jaar middels individuele sponsoring
bijdragen aan de opleiding van tieners en aan het salaris van een kinderwerkster in
Floresti. Het is mooi dat wij op deze manier ook weer concreet konden meewerken aan
de ontwikkeling van tieners. Voor hen is het van groot belang dat ze onderwijs kunnen
genieten en zo uit de sleur van armoede kunnen ontsnappen.
Medisch
Het afgelopen jaar liepen wij een enkele keer tegen een schrijnend geval aan op medisch
gebied. Zo was er een man die bij een ongeluk zijn been had gebroken en de
hoognodige zorg niet kon betalen. De angst bestond dat hij zijn been kwijt zou raken,
terwijl dit helemaal niet nodig was met de juiste zorg. Via een oproep op social media
was binnen een paar uur het benodigde geldbedrag binnen, waardoor we de man konden
helpen met allerlei medicatie. De man loopt nu weer en is ontzettend dankbaar. Er was
zo veel geld opgehaald dat we nog meer mensen konden helpen medisch gebied. Het
was indrukwekkend hoeveel mensen hun hart lieten spreken na één oproep en wij willen
iedereen heel hartelijk bedanken die hier aan bijgedragen heeft!
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Financiële informatie
De omvang van de activiteiten is in 2014 verder gestegen. Uitgedrukt in baten betrof de
groei circa EUR 46.000 en stegen de baten tot ruim EUR 105.000. Het saldo van de
baten en lasten bedroeg circa EUR 5.000. Circa EUR 7.500 van de totale baten is
bestemd voor komend jaar, en daarom opgenomen in een bestemmingsfonds. Een deel
van eerder bestemde middelen is reeds besteed of mag, op aangeven van derden, in
algemene zin voor activiteiten van de stichting besteed worden. Hierdoor is het saldo
van de bestemmingsfondsen gestegen met circa EUR 4.000, en de overige reserves met
EUR 1.000.
De solvabiliteit is gestegen tot ultimo 2014 91% (ultimo 2012 68%). De liquiditeit
uitgedrukt in de verhouding vlottende activa versus kortlopende schulden bedraagt
ultimo 2014 7,7 (ultimo 2013 2,3). Zowel de liquiditeit als solvabiliteit zijn te
bestempelen als sterk.
De financiële situatie op balansdatum is overzichtelijk. De grote 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
In 2014 konden we bijzonder veel projecten uitvoeren, mede doordat Henk van der
Lingen full time in Roemenië was om deze projecten voor te bereiden en te begeleiden.
In 2015 zal Henk echter niet meer woonachtig zijn in Roemenië, waardoor wij
verwachten dat het aantal projecten in 2015 gehalveerd wordt. Onze planning is om 4
bouwprojecten door te laten gaan. De kwaliteit van onze projecten staat bij ons voorop,
zowel voor de mensen in Roemenië, als voor de mensen die zich belangeloos in willen
zetten vanuit Nederland. Hoewel wij dus minder projecten kunnen gaan uitvoeren,
kijken wij vol enthousiasme uit naar de projecten die wij willen gaan doen.
Ook blijven wij financieel verantwoordelijk voor het voedselproject op de vuilnisbelt in
Cluj, zolang deze open blijft.
De vuilnisbelt zou al een paar jaar geleden gesloten moeten zijn, maar dit wordt telkens
uitgesteld. De verwachting is dat de vuilnisbelt in 2015 echt wordt gesloten en het is
nog maar de vraag wat er dan precies gebeurt met de mensen die daar nu wonen en
werken. Zoals het lijkt is de overheid niet van plan om echt iets voor hen te betekenen,
waardoor er alleen maar meer schrijnende situaties gaan ontstaan.
Stichting Help Straatkinderen wil zich daarom blijven inzetten voor mensen die wij zo
ontzettend waardevol vinden.
Om hierboven genoemde reden verwachten een verminderde omvang van activiteiten
als over 2015, met een lagere financiële omvang en liquiditeitsbeslag. De begroting van
volgend jaar ziet er als volgt uit.

Baten

Begroting
2015

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

7.000
1.000
42.000
-

Som der baten

50.000

Lasten
Besteed aan doelstelling
Overige lasten

49.000
1.000

Som der lasten

50.000

Saldo van de baten en lasten

-
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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.
Veel van deze plannen zijn nog in de ontwikkelingsfase en 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

Vastgesteld door het bestuur.

Kampen, 29 juni 2015
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
2013

2014
EUR

EUR

EUR

EUR

Vaste activa
Financiële vaste activa

1

4.667

6.398

4.667

6.398

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Reserves en fondsen

2

12.680

13.727

19.078

18.394

3

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Kortlopende schulden

371
13.356

2.120
10.560

6.465
6.077

10.162
7.266

4

17.428

12.542

1.650

5.852

19.078

18.394
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Staat van baten en lasten over 2014

2014
EUR

Begroting
2014
EUR

2013
EUR

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

4
5
6

Som der baten

7.556
2.539
95.005
115

5.000
1.000
54.000
-

3.626
1.000
54.790
-

105.215

60.000

59.416

97.889
2.439

59.000
1.000

50.065
980

100.328

60.000

51.045

4.887

-

8.371

3.052
2.747
-2.000
3.643
-2.555

-

3.122
623
2.000
720
1.906

4.887

-

8.371

Lasten
Besteed aan doelstelling
Overige lasten

Som der lasten
Saldo van de baten en lasten

6
7

Bestemming van het saldo
Bestemmingsfonds Zwartsluis
Bestemmingsfonds Boornbergum
Bestemmingsfonds Eemland
Bestemmingsfonds Stadskanaal
Overige reserves

12

Jaarstukken 2014 Stichting Help Straatkinderen

Kasstroomoverzicht over 2014

2013

2014
EUR

EUR

EUR

EUR

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

8.371

4.887

5.429

-4.931

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

5.429

4.931

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen in:
• Financiële vaste activa (1)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom

4.667

1.731

-4.667

-4.667

-

-

-2.796

9.123

13.356
10.560

4.223
13.356

-2.796

9.123

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 2014
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 in een jaar als baten opgenomen worden,
en alle kosten als lasten. Baten voor toekomstige projecten worden als bestemmingsfonds
opgenomen.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2013 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014 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 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 dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen
in de winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op
iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het
actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. 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
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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 waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen
met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische
trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte
verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als stichtingsbestuur van oordeel is dat de huidige
economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de
daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.
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 winsten-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
EUR

2014
Totaal
EUR

2013
Totaal
EUR

Stand per 1 januari
Mutaties:

4.667
1.721

4.667
1.721

4.667

Stand per 31 december

6.398

6.398

4.667

-

-

-

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
2014
EUR
Rekening courant bank
Spaarrekening

2013
EUR

4.796
5.764

13.348
8

10.560

13.356

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
2014

Totaal
2013

EUR

EUR

EUR

EUR

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

-

6.077

6.077

4.171

-

-2.555
3.746

-2.555
3.746

1.906
-

Stand per 31 december

-

7.266

7.266

6.077

Ultimo boekjaar is er geen sprake van een bestemmingsreserve.
De overige reserves staan ter vrije beschikking van de stichting. Het bestuur is voornemens deze
middelen te besteden in het kader van de doelstelling van de stichting. De overige mutaties
betreffen:
1) Vrijval van bestemmingsfonds Krijt ad EUR 3.122. Op aangeven van het team Krijt
mogen de gereserveerde middelen vrij besteed worden door de stichting.
2) Vrijval van bestemmingsfonds Blokzijl ad EUR 623. Op aangeven van het team
Blokzijl mogen de gereserveerde middelen vrij besteed worden door de stichting.

Bestemmingsfondsen
De mutaties in de fondsen in het boekjaar:

Fnods Krijt
Fonds Blokzijl
Fonds Eemland
Fonds Stadskanaal
Fonds Boornbergum
Fonds Zwartsluis
Stand per 31 december

Stand per
1/1/2014
EUR
3.122
623
2.000
720
-

Dotatie via
res. Best.
EUR
3.643
2.747
3.052

6.465

9.442

Besteding via
res. Best.
EUR
2.000
2.000

Overige
mutaties
EUR
3.122
623
-

Stand per
31/12/2014
EUR
4.363
2.747
3.052

3.745

10.162

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. Op aangeven van het team Krijt mogen
de gereserveerde middelen vrij besteed worden door de stichting.

Bestemmingsfonds Blokzijl
Dit fonds is gevormd voor een project van Blokzijl in 2014. Op aangeven van het team Blokzijl
mogen de gereserveerde middelen vrij besteed worden door de stichting.

Bestemmingsfonds Eemland
Dit fonds is gevormd voor een project van Eemland in 2014. Het geld is in boekjaar 2014
besteed.

Bestemmingsfonds Stadskanaal
Dit fonds is gevormd voor een project van Stadskanaal in 2015.

Bestemmingsfonds Boornbergum
Dit fonds is gevormd voor een project van Boornbergum in 2015.

Bestemmingsfonds Zwartsluis
Dit fonds is gevormd voor een project van Zwartsluis in 2015.

4

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schuld aan D. van der Wielen
Schuld aan M. Graafland
Nog te betalen projectlasten
Nog te betalen projectlasten kaarten Zody
Nog te betalen overige lasten

2014
EUR
589
842
100
119

2013
EUR
2.514
160
2.977
100
101

1.650

5.852

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 2014 betroffen deze personen:
•

H. van der Lingen;

•

D. van der Wielen.

De ontvangen bijdragen zijn gelabeld door de donateurs en worden door de stichting volledig
overgemaakt aan de personen. Ultimo boekjaar heeft de stichting EUR 589 (2013: EUR 2.674)
meer bijdragen ontvangen van donateurs voor D. van der Wielen, dan overgemaakt aan deze
personen. Voor H. van der Lingen zijn de ontvangen donaties ad EUR 7.643 verrekend met de
verstrekte lening.
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
2014
EUR
Giften van particulieren
Giften van kerken en instellingen
Giften van bedrijven en organisaties

Begroting
2014
EUR

2013
EUR

5.250
2.076
250

3.000
1.000
1.000

1.870
1.370
377

7.556

5.000

3.627

Het totaal van de giften en donaties zijn hoger dan voorgaand jaar en begroot. Dit komt met
name door de groei in bekendheid. Het bestuur heeft geen directe betrokkenheid bij giften en
donaties en derhalve is het begroten hiervan, moeilijk.

6

Baten uit acties van derden
2014
EUR
Talentenjacht
Bergzicht

Begroting
2013
EUR

2012
EUR

1.289
1.250

-

1.000

2.539

1.000

1.000

De baten uit acties van derden zijn hoger dan voorgaand jaar. Dit komt met name door de groei
in bekendheid. 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

Bijdragen
Afgeronde projecten
IJsselmuiden
Medische post
Hasselt
Operatie
GH
Sept Pata Rat
Projecten voorgaand jaar
Diversen

12.962
15.393
1.335
350
3.391

2014
EUR
Lasten

Per saldo

13.653
2.000
15.393
727
350
3.391

-691
-2.000
608
-

9.915

-9.915

Begroting
2014
EUR

25.000

Bijdragen

2013
EUR
Lasten

Per saldo

23.720
-

20.471
1.631

3.239
-1.631

23.720

22.102

1.618

6.233
10.594

6.233
10.594

-

13.059
930
254

9.442
1.440
254
600

3.617
-510
-600

Per saldo afgeronde projecten

32.293

45.429

-11.998

Lopende projecten
H. van der Lingen
D. van der Wielen
Stadskanaal 2014/2015
Boornbergum 2014/2015
Zwartsluis 2014/2015
Voedselproject
Diversen voorgaand jaar
Sponsorprogramma
Kaartenproject Pata Rat

7.643
10.195
17.414
16.350
6.128
3.024
720
100

7.643
10.195
13.771
13.604
3.076
2.633
1.440
600100

3.643
2.747
3.052
391
-720
-600 -

Per saldo lopende projecten

61.574

52.461

9.113

29.000

31.070

27.963

3.107

Per saldo

93.867

97.889

-2.885

54.000*

54.790

50.065

4.725

De
afgeronde
projecten
laten
per
saldo
een
negatief
resultaat
zien.
Voor EUR 2.000 waren deze kosten reeds gereserveerd via een bestemmingsfonds. De diverse
kosten stijgen sterkt. Dit betreffen veelal algemene coördinatiekosten. Door het sterk
toegenomen aantal activiteiten, zijn deze kosten ook gestegen. Deze betreffen out-of-pocket
kosten voor coördinatie voor verschillende projecten. De algemene coördinatievergoeding wordt
per project verantwoord en bedraagt gemiddeld EUR 400 per project.
Voor een nadere toelichting op de lopende projecten H. van der Lingen en D. van der Wielen
wordt verwezen naar de grondslagen voor resultaatbepaling alsmede naar de toelichting op de
kortlopende schulden en overlopende passiva (4).
De positieve resultaten op de lopende Stadskanaal, Boornbergum en Zwartsluis zijn door de
groepen gereserveerd voor volgende projecten.
Het sponsorprogramma is een particulier initiatief waarvoor de stichting zich garant stelt, en
derhalve bijdraagt indien blijkt dat de particuliere tekort komt. Echter is in 2014 gebleken dat
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niet iedere donateur aan haar verplichtingen kan voldoen. De stichting heeft besloten de
bijdragen voor 2014 bij te storten en bij te dragen tot dat het schoolseizoen 2014/2015 afgerond
is, om daarna te stoppen met dit project.

8

Overige lasten
2014
EUR
Promotiekosten
Banklasten
Algemene lasten

Begroting
2014
EUR

2013
EUR

289
385
1.765

500
500

419
561

2.439

1.000

980

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2014 was er geen personeel in dienst bij de stichting (evenals in 2013).

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
2014
EUR
Totaal bestedingen
Totaal baten
Totaal lasten
Bestedingspercentage lasten
Bestedingspercentage baten

Begroot
2014
EUR

97.889
105.215
100.328
98%
93%

Werkelijk
2012
EUR

59.000
60.000
60.000
98%
90%

50.065
59.417
51.045
98%
84%

De ANBI norm is 90 procent. Hieraan wordt voldaan.

Vastgesteld door het bestuur.

Kampen, 29 juni 2015
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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 resultaat over het boekjaar toe te voegen aan:

Bestemming van het saldo
Bestemmingsfonds Zwartsluis
Bestemmingsfonds Boornbergum
Bestemmingsfonds Eemland
Bestemmingsfonds Stadskanaal
Overige reserves

3.052
2.747
-2.000
3.643
-2.555
4.887

Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening 2014 van de stichting.
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