
 

 

 
 
 
Vertrouwelijk 
Stichting Homeless Child 
T.a.v. de heer J.L.M. Schoots 
Hazelaarstraat 32 
4131 AC Vianen  
 
 
IJsselstein, 15 juni 2016 
 
 
11120/20160615/mst/g 
 
 Betreft: definitieve jaarrekening 2015. 
 
 Geacht bestuur, 
 
 
Hierbij ontvangt u vijf exemplaren van de definitieve jaarrekening van Stichting Homeless 
Child. 
 
Deze jaarrekening kan als volgt worden geïdentificeerd: 
 
Stichting Homeless Child 
   € 
Balanstotaal  171.689 
Reserves  163.710 
Saldo van baten en lasten  5.875 
 
Gebruik van onze beoordelingsverklaring 
 
Onze beoordelingsverklaring mag slechts worden verspreid na onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming. De verklaring mag alleen openbaar worden gemaakt tezamen met de 
verantwoording waarop die verklaring betrekking heeft. 
 
Wij verzoeken u contact met ons op te nemen indien u voornemens bent over te gaan tot 
nieuwe vermenigvuldiging van de jaarrekening (anders dan een fotokopie of scan van het 
volledige document), gevolgd door verspreiding daarvan, bijvoorbeeld als u van plan bent 
om de jaarrekening, inclusief onze verklaring op internet te publiceren. Het voorgaande is 
eveneens van toepassing op ieder ander document waarin onze naam wordt genoemd 
en/of waarbij wij een verklaring hebben afgegeven. 
 
 Indien er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M.J.L. Sterkenburg  
Accountant-administratieconsulent 
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Bestuursverslag 
 
1.1 Algemeen 
 
Oprichting en doel van de stichting 
 
Onder het motto ‘Geef een kind een kans en schep daarmee in de wereld balans’ is stichting 
Homeless Child sinds haar oprichting in 2003 werkzaam in Honduras. 
In Honduras werkt zij samen met de volgende partners: 
 
ProNiño 
 
Doel: opvang van ontheemde straatjongens en misbruikte meisjes. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met een Amerikaanse zusterorganisatie. Momenteel zijn circa 
95 jongens en 9 meisjes tussen 6 tot 19 jaar ondergebracht in een vijftal opvangtehuizen voor 
jongens en één tehuis voor meisjes. 
 
Hogar Suyapa (HS) 
 
Doel: opvang van ondervoede baby’s en langdurige opvang van verlaten kinderen. 
Dit betreft een voedingscentrum voor ondervoede baby’s en kleuters (gemiddeld 25 kinderen) 
die hier doorgaans zes maanden verblijven. Daarnaast is er een weeshuis waarin gemiddeld 30 
kinderen, voornamelijk meisjes verblijven totdat ze volwassen en zelfstandig zijn of, indien 
mogelijk, worden geadopteerd. 
 
Asociación Hondureña de la Muyer y Familia (AHMF) 
 
Doel: voorlichting en preventie voor vrouwen. 
Voor de allerarmste vrouwen in El Progreso Honduras is sinds enige jaren een voorlichting 
programma voor vrouwen van kracht t.a.v. geboortebeperking en vrouwenrechten. Tevens 
worden initiatieven ontwikkeld tot zelfwerkzaamheid en persoonlijke ontwikkeling met behulp 
van micro kredieten. 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Per 31 december 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Naam Functie 

Dhr. T.M.J. Zwart Voorzitter 
Dhr. J.L.M. Schoots Penningmeester 
Mw. E. Delfos Secretaris 
Mw. L. Schönau Secretaris 

 

Bestuurder Sec  
 

 
Als (onbezoldigd) Project Coördinator en tevens oprichter van de stichting treedt op  
de heer B. Wiersma. Mevrouw L. Schönau treedt per 1 januari 2016 als bestuurslid af. 
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Bevoegdheden bestuur 
 
De bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur zijn bepaald in de statuten van de stichting 
zoals beschreven in de oprichtingsakte van 14 januari 2003 en het sinds november 2013 van 
kracht geworden Huishoudelijk Reglement.  
De stichting in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 
14075736. 
 
1.2 Begroting over 2016  
 
INKOMSTEN € € 
   
Opbrengst wervingsacties  110.000 
Reguliere werving  52.000 
Diverse donaties 
 

 148.000 

Totaal inkomsten 
 

 310.000 

UITGAVEN 
 

  

ProNiño Honduras (PNH) 223.810  
   
ProNiña Bella Princesas (meisjeshuis) 50.286  
   
Hogar Suyapa (HS):  
Weeshuis en Nutrition Center 7.143 

 

   
Asoc. Hondureña Mujeres y Familia (AHMF) 5.714  
   
Totaal Project Uitgaven  286.953 
   
Organisatiekosten  17.550 
Totaal uitgaven  304.503 

Exploitatie boekjaar  5.497 
 
De begroting van 2016 is in de Bestuursvergadering van 14 december 2015 goedgekeurd. 
 
In 2016 zijn, evenals het voorgaande jaar, enkele doelgerichte wervingsacties voorzien, 
waarvan de opbrengsten voor een belangrijk deel nagenoeg zeker zijn door de toezegging van 
grote sponsors.  
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1.3 Verslag van het Bestuur 
 
Inleiding 
 
In het afgelopen jaar waren de stichtingsactiviteiten vergelijkbaar met die van voorgaande 
jaren. Naast de reguliere fondswerving uit haar eigen donateur netwerk heeft de stichting meer 
gebruik gemaakt van specifieke wervingsacties gekoppeld aan bepaalde projecten, duidelijk 
beschreven en begroot. Daarbij werden externe professionele fondswervers ingeschakeld. Deze 
aanpak heeft geleid tot een substantiële verbetering van de giftinkomsten. Voor de stichting 
een zodanig positief resultaat dat ook in het komende verslagjaar daarvan gebruik zal worden 
gemaakt.  
Daartegenover echter werd de stichting geconfronteerd met aanzienlijk hogere project uitgaven 
dan begroot. Voornamelijk te wijten aan de euro-dollarkoers die zo’n 10% nadeliger was dan in 
de begroting werd voorzien.  
Per saldo werd op de exploitatierekening echter toch een positief resultaat bereikt van € 5.875. 
Een belangrijke uitgavenpost was tevens de bouw van een gescheiden woonruimte voor de 
eerste opvang van straatkinderen voor de fase van ‘drugs ontwenning’, direct na binnenkomst 
bij ProNiño. De realisatie daarvan werd gedaan met hulp (in bouw en financiën) van 
Colour4Kids, een trouwe donateur relatie van onze stichting. 
 
Het in 2013 opgerichte meisjeshuis voor de opvang van seksueel misbruikte meisjes wordt 
steeds erg gewaardeerd. Momenteel wonen er nog negen meisjes in de leeftijd van 9 tot 16 
jaar onder begeleiding van professionele werkneemsters. De meisjes volgen het 
onderwijsprogramma met de jongens. Over het algemeen worden erg goede studieresultaten 
behaald door de meisjes 
 
De in 2013 ingezette verbetering van de zorg voor de kinderen onder andere door meer op 
maat gesneden intern en extern onderwijs, alsmede vakopleidingen voor de oudere jongens is 
verder voortgezet. Ook verdere verbetering van kwaliteit van de opvangstructuur, met name 
door meer psycho-sociale zorg en uitbreiding van de gezondheidszorg kregen wederom veel 
aandacht. 
 
Besluitvorming 
 
Het team van HC communiceert en overlegt regelmatig telefonisch en per e-mail, waardoor 
eenvoudige besluitvorming op deze wijze efficiënt kan worden uitgevoerd. Meer belangrijke en 
complexe besluitvorming vindt plaats na overleg in de bestuursvergaderingen.  

 
In 2015 heeft het bestuur in totaal 5 maal vergaderd. Op 30 mei 2015 werd de gebruikelijke 
jaarlijkse teamdag georganiseerd waarbij alle vrijwilligers waren uitgenodigd die zich voor 
Homeless Child hebben ingezet voor een middag informatie verstrekking en uitwisseling van 
gedachten over het werk van de stichting. 
 
De besluitvorming op de projecten berust primair bij de leiding van de projectlocaties in 
Honduras. Beslissingen aangaande bestedingen in Honduras worden zowel geïnitieerd door de 
lokale partner als de projectcoördinator van de stichting. Doorgaans vindt hierover overleg 
plaats met het bestuur van de stichting in Nederland, zeker wanneer het om substantiële 
bestedingen gaat. 
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Governance 
 
De onbezoldigd projectcoördinator van Homeless Child was gedurende 9 maanden, van april tot 
en met december woonachtig in de streek, gedeeltelijk in Honduras, gedeeltelijk in Guatemala. 
Hierdoor was hij in staat om regelmatig op de projectlocaties aanwezig te zijn en met de leiding 
c.q. relevante externe functionarissen te overleggen. De projectcoördinator legde daarnaast 
regelmatig verantwoording af aan het bestuur middels periodieke verslagen en mailwisselingen.  
 
Het ligt in ons voornemen om in 2016 meer afstand in het toezicht op de projectgang in 
Honduras te nemen. De lokale begeleiding wordt, onder leiding van een in 2015 nieuw 
aangetreden directeur, meer in staat geacht om meer zelfstandig de zaken te runnen. De 
projectcoördinator zal vanaf februari 2016 zich vestigen in Nederland om enerzijds van daaruit 
de projectgang te monitoren en anderzijds voor zichzelf een bestaan te ontwikkelen, los van de 
zorg voor ProNiño. Zo nodig zal de stichting maatregelen nemen om ter plaatse eventueel  
noodzakelijke controle en sturing uit te oefenen.  
Vrijwel elk jaar komt een lid van het bestuur op werkbezoek in Honduras (op eigen kosten) en 
kan op die wijze eveneens toezien op een adequate uitvoering van de genomen beslissingen en 
gedane investeringen. Verder komen jaarlijks een wisselend aantal Nederlandse vrijwilligers, 
donateurs en bezoekers naar Honduras om op locatie mee te werken. Van hun werkzaamheden 
en bevindingen wordt verslag gemaakt, waarvan het bestuur van de stichting eveneens kennis 
kan nemen. 
 
De lokale partners sturen samenvattingen van hun boekhouding ter inzage naar de stichting en 
elk van de lokale partners ondergaat periodiek een externe en onafhankelijke financiële audit, 
waardoor een zekere verantwoording wordt afgelegd. 
In 2015 is weer een audit van ProNiño uitgevoerd over het jaar 2014. 
 
Resultaten 
 
Evenals in de voorgaande jaren zijn de donaties van onze Amerikaanse partner achtergebleven 
bij de verwachtingen. Dit legt ieder jaar weer extra last bij HC, die voor circa 80% drager is van 
de totale werkbegroting van ProNiño. De stichting heeft gelukkig, evenals in voorgaande jaren, 
haar fondswerving echter wederom op een hoger dan verwacht niveau weten te realiseren.  
 
De totale giftinkomsten in 2015 bedroegen ruim € 369.000 tegenover € 285.000 in 2014. De 
bestedingen aan de projecten in Honduras bedroegen tezamen ruim € 337.000. De kosten en 
baten bedroegen in totaal circa € 18.000, zodat een positief exploitatieresultaat van € 5.875 
resulteerde. 
 
Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de financiële resultaten volgt verderop in dit 
jaarrapport. 
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Verwachting voor 2016 
 
In het nieuwe jaar worden geen bijzondere investeringen voorzien en zal worden voortgegaan 
op het in 2015 ingeslagen pad van de 3 deelactiviteiten, waarvan de opvang van de kinderen in 
ProNiño wel de hoofdactiviteit is. De in de jaarrekening opgenomen begroting van 2016 maakt 
dit wel duidelijk. 
 
Meer nadruk zal worden gelegd op het financieel onafhankelijk maken van partnerorganisatie 
Proniño in Honduras: er zal van hen verlangd worden dat zij op zoek gaan naar nieuwe 
institutionele donateurs om zo te garanderen dat zij niet voor 85% afhankelijk blijven van 
Homeless Child, maar dat dit percentage in 2016 en in 2017 significant zal dalen.  
 
Nog steeds zal ook in 2016 de stichting blijven werken aan het uitbreiden en intensiveren van 
contacten en samenwerkingsverbanden met andere organisaties, om zo een groter financieel 
draagvlak te scheppen voor verdere groei.  
 
Ten aanzien van de samenstelling van het bestuur van de stichting zal in 2016, zoals ook 
voorheen, gezocht worden naar uitbreiding van het team. Ook eindigt per 1 juli 2016 de 2e 
termijn van de voorzitter en zal gezocht worden naar opvolging van zijn functie. 
 
 
Schoonrewoerd, 1 juni 2016 
Theo Zwart 
Voorzitter Homeless Child 
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Bijlage: Financieel verslag 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2015 (na voorstel exploitatiebestemming) 
(x € 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
ACTIVA 

 
Ref. 

 
31 december 2015 

 
31 december 2014 

  
 €  € 

Liquide middelen 1.  171.689  159.035 

   171.689  159.035 
 
 
 
PASSIVA      

Reserves 2.  163.710  157.835 

Kortlopende schulden 3.  7.979  1.200 

   171.689  159.035 
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Staat van Baten Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 
  

 Ref  Werkelijk 
2015 

 Begroot 
2015 

 Werkelijk 
2014 

  
€ € € € € € 

Baten 4.       
Baten uit eigen fondswerving   199.458  229.500  201.223 
Reguliere werving   164.872  70.000  72.801 
Baten uit beleggingen   0  0  5.569 
Rente baten   1.342  0  1.667 
Overige baten (sponsoring)   3.939  0  4.078 
Som der Baten   369.611  299.500  285.338 
 
Lasten   

   
 

 

Besteed aan doelstellingen: 5. 
 

   
 

 
Project ProNiño Honduras 
(straatkinderen)  278.008  230.920  

 
215.529  

Project Bella Princesas 
(meisjeshuis)  47.984  37.800  40.445  
Project Hogar Suyapa (weeshuis 
en voedingscentrum)  6.679  6.000  11.571  
Project Asoc. Hondureña 
Mujeres y Familia 
(gezinsplanning & Microkrediet) 

 
4.799  3.000  0  

   337.470  277.720  267.545 

Werving baten:  
      

Kosten eigen fondswerving 6.  18.622  10.000  12.118 

Beheer en administratie:  
      

Kosten beheer en administratie 7. 7.218  6.600  8.110  
Kosten bank 8. 426  700  667  
   7.644  7.300  8.777 
Som der lasten   363.736  295.020  288.440 
 
Saldo van baten en lasten   5.875  4.480  (3.102) 
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Algemene toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 
1 Algemene toelichting 
 
1.1 Algemeen 
 

Activiteiten 
 
Stichting is opgericht op 14 januari 2003 en heeft als doel de ondersteuning van 
(straat)kinderen in armlastige landen. 
 

Vergelijkende cijfers 2014 
 
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2014. De gehanteerde grondslagen 
van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 
1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Toelichting op posten in de balans en staat van baten en 
lasten in de jaarrekening zijn genummerd. 
 

Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle vorderingen hebben een looptijd 
van korter dan één jaar. 
 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder de kortlopende schulden. 

 
1.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 
Algemeen 

Ten aanzien van de posten begrepen in het stichtingssresultaat geldt dat baten worden 
toegerekend aan het boekjaar waaraan zij zijn toegekend en dat met uitgaven en risico's is 
rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. De op de 
opbrengst drukkende uitgaven zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. 
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Baten 

Onder de baten worden verstaan de op het verslagjaar betrekking hebbende donaties, subsidies 
en sponsoring. 

 
Lasten 

Onder lasten worden verstaan de directe en indirecte uitgaven die aan de doelstelling van de 
stichting zijn verbonden. 
 

Rentebaten en rentelasten  
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde financieringskosten op de verkregen lening. 
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 Toelichting op de Balans  
 
1. Liquide middelen 

 
 
2. Reserves 

 
 
Continuïteitsreserve 
 
De stichting acht het als onderdeel van haar beleid om voldoende stichtingsvermogen te 
vormen en aan te houden teneinde haar projectpartners op bestemming voor minstens een jaar 
continuïteit te kunnen bieden in de geboden ondersteuningsdoelen. In het geval dat de 
donaties sterk achterblijven bij de verwachtingen, kunnen de bestemmingsreserves eveneens 
tot dekking van de continuïteitsbehoefte dienen. 
 
 
 € 

Continuïteitsreserve 163.710 
 163.710 
 
 
3.  Kortlopende schulden 
 
   31-12-2015  31-12-2014 
 
 

  €  € 

Te betalen project Hogar Suyapa (= weeshuis)   6.679  0 
Accountantskosten   1.300  1.200 
   7.979  1.200 
 
  

   31-12-2015  31-12-2014 
 
 

  €  € 

ASN, Spaarrekening 880.46.25.732   168.795  100.000 
Triodos, Zaken rekening 78.14.30.771   2.236  59.021 
Triodos, Rendement rekening 21.24.87.167   658  14 
   171.689  159.035 

   31-12-2015  31-12-2014 
 
 

  €  € 

Stand per ultimo vorig jaar   157.835  160.937 
Bij\af: exploitatie resultaat lopend jaar   5.875  (3.102) 
   163.710  157.835 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  
 

 
4. Baten 

 
 
*) Alle kosten van bestuur en beheer, alsmede de reis- en verblijfkosten i.v.m. vergaderingen 
en besprekingen van de stichting worden door de bestuursleden privé gedragen. Als zodanig 
wordt de waarde hiervan als sponsoring baten opgenomen. 
 
 
5. Bestedingen aan doelstellingen 

 
 
6. Kosten eigen fondswerving 

 
  

 Werkelijk 
2015 

 Begroot 
2015 

 Werkelijk 
2014 

 
 

€  €  € 

Opbrengst uit wervingsacties 199.458  229.500  201.223 
Reguliere werving 164.872  70.000  72.801 
Baten uit beleggingen 0  0  5.569 
Rente baten 1.342  0  1.667 
Sponsoring door bestuursleden (* 3.939  0  4.078 
 369.611  299.500  285.338 

 Werkelijk 
2015 

 Begroot 
2015 

 Werkelijk 
2014 

 
 

€  €  € 

Projectuitgaven ProNiño tehuizen 278.008  230.920  215.529 
Projectuitgaven Bella Princesas meisjeshuis 47.984  37.800  40.445 
Projectuitgaven Hogar Suyapa weeshuis 6.679  6.000  11.571 
Projectuitgaven AHMF Family planning etc. 4.799  3.000  0 
 337.470  277.720  267.545 

 Werkelijk 
2015 

 Begroot 
2015 

 Werkelijk 
2014 

 
 

€  €  € 

Kosten, fundraising 18.622  10.000  12.118 
 18.622  10.000  12.118 
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Overige gegevens 
 

Statutaire regeling omtrent vaststellen jaarrekening 
 
Conform artikel 15 lid 4 tot en met 7 van de statuten zal door de penningmeester binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het 
geëindigde boekjaar opgemaakt worden. De jaarstukken dienen door het bestuur te worden 
vastgesteld en goedgekeurd, zulks voor de penningmeester tot décharge dienend voor zijn 
beheer.  

Voorstel bestemming resultaat 
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur wordt het 
exploitatieresultaat over het boekjaar 2015 toegevoegd worden aan de reserves. 
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Beoordelingsverklaring 



 

 

 
 
 
Stichting Homeless Child 
Overheicop 72 
4145 KV Schoonrewoerd 
 
 
 
BEOORDELINGSVERKLARING 
 
Opdracht 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Homeless Child te 
Maastricht beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van 
de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. De in dit kader 
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de 
financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze 
slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan 
worden ontleend.  
 
Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Homeless Child per 31 december 2015 en van 
het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
 
IJsselstein, 9 juni 2016 
 
 
Accountantskantoor Sterkenburg 
 
M.J.L. Sterkenburg 
Accountant-Administratieconsulent 
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