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Stichting Homeless Child  
Weenderstraat 59 
9541 TB Vlagtwedde 

 
 

 
Samenstellingsverklaring van de accountant  
 
De jaarrekening van Stichting Homeless Child te Vlagtwedde is door Accountantskantoor 
Sterkenburg samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2020 en een staat van baten en lasten 
over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.  

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 
voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van 
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met maatschappelijk financieel 
aanvaarbare grondslagen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.   

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u 
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Homeless Child. Wij hebben 
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 
jaarrekening. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij 
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de 
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 
 
IJsselstein, 18 november 2021 
 
 
Accountantskantoor Sterkenburg B.V.  
M.J.L. Sterkenburg  
Accountant-Administratieconsulent 



2 Bestuursverslag 



2.1 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 samengewerkt met de Amerikaanse zusterorganisatie The Children’s Home Project. 
Momenteel zijn circa 30 jongens en 6 meisjes ondergebracht in een vijftal opvangtehuizen voor 
jongens en één tehuis voor meisjes. 

Asociación Hondureña My Family (AHMYFAMILY) 

AHMYFFAMILY is een Hondurese organisatie die ernaar streeft de gezondheid en het algemeen welzijn 
van vrouwen en families te verbeteren in de armste wijken van El Progreso. Homeless Child biedt 
ondersteuning voor het verbeteren van vrouwenrechten, de voorlichting over vrouwelijke gezondheid, 
en het toegankelijk maken van door de vrouwen zelf gewenste voorbehoedsmiddelen.  

Samenstelling van het bestuur 

Per 31 december 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 

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 onder nummer 14075736. 

De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI onder nummer 
811769455. 

Naam Functie 

Mw. M. Reus Voorzitter 
Mw. E. Willemsen Vicevoorzitter 
Dhr. M. Lenoir Penningmeester 
Mw. T. Reus Secretaris 
Mw. C. de Klerk Bestuurslid 



2.2 Begroting over 2021 

INKOMSTEN € € 

Opbrengst wervingsacties 60.000 
Reguliere werving 12.000 
Werving via Tawa Tawa 39.000 

Totaal inkomsten 111.000 

UITGAVEN 

Proniño projectbijdragen (jongens en meisjes) 73.781 
AHMF-projectbijdragen 14.000 
Diversen gelabeld 2020 32.215 
Totaal Project Uitgaven 119.996 

Organisatiekosten 8.197 

Totaal uitgaven -128.193 

Exploitatie boekjaar -17.193 

De begroting van 2021 is door het bestuur goedgekeurd. 

Voor de verwachtingen inzake het jaar 2021 verwijzen wij naar het verslag van het bestuur wat u kunt 
nalezen op de website www.homelesschild.com. 

2.3 Verslag van het Bestuur 

Voor het volledige bestuursverslag verwijzen wij naar de website van Stichting Homeless Child 
www.homelesschild.com waar u het gehele verslag over 2020 kunt downloaden of nalezen.  

Vlagtwedde, 18 november 2021 

Voorzitter Stichting Homeless Child 

M.M. Reus 
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Balans per 31 december 2020 

(na voorstel resultaatbestemming) 

Activa Ref. 31 december 2020 31 december 2019 
  

€ € € € 
      
Liquide middelen 1.  142.211  98.175 
   

142.211  98.175 
      
Passiva      
Reserves 2.  70.194  56.306 
Fonds op naam   40.569  40.569 
Kortlopende schulden 3.  31.448  1.300 

   142.211  98.175 
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Staat van baten en lasten over 2020  
 

 
  

 Ref  Werkelijk 
2020 

 Begroot 
2020 

 Werkelijk 
2019 

  
€ € € € € € 

Baten 4.       
Baten uit eigen fondswerving   65.230  39.600  131.138 
Fondswerving via Tawa Tawa   43.613  53.000  23.500 
Rente baten   12  0  22 
Som der Baten   108.855  92.600  154.660 
 
Lasten   

   
 

 

Besteed aan doelstellingen: 5. 
 

   
 

 
Project ProNiño Honduras  67.735  51.299  86.068  
Project AHMF voor vrouwen  0  18.000  13.586  
Project Crecer  10.393  0  0  
Diversen gelabeld 2019  7.886  7.886  5.713  
   -86.014  -77.185  -105.367 

Werving baten:  
      

Kosten eigen fondswerving 6.  -6.018  -6.207  -1.918 

Beheer en administratie:  
      

Kosten beheer en 
administratie 7. 2.589  3.859  2.831  
Kosten bank 8. 346  360  400  
   -2.935  -4.219  -3.231 

Som der lasten   -94.967  -87.611  -110.516 

 
Saldo van baten en lasten   13.888  4.989  44.144 
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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 2019 

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019. 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. 
 
 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. 
 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
 
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.  



 

Stichting Homeless Child, Maastricht 12 
Samenstellingsverklaring 

afgegeven 

 

Toelichting op de balans 

1. Liquide middelen 

  31-12-2020  31-12-2019 
 
 

 €  € 

ASN, Spaarrekening 880.46.25.732  100.000  47.963 
Triodos, Zaken rekening 78.14.30.771  2.342  17.644 
Triodos, Rendement rekening 21.24.87.167  39.869  32.568 

  142.211  98.175 
 
2. Reserves 

  31-12-2020  31-12-2019 
  €  € 

Stand per ultimo vorig jaar  56.306  52.731 
Bij: exploitatie resultaat lopend jaar  13.888  44.144 
Af: naar fonds S.K. Wiersma   0  -40.569 

  70.194  56.306 
 
Continuiteitsreserve 
 
De stichting achtte 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. 
 
Fonds op naam: Nalatenschap S.K. Wiersma  
 
 2020 
 € 
Nalatenschap S.K. Wiersma 40.569 
Af: verstrekte beurs……. -0 
Stand per 31 december 0 
 
Dit betreft de schenking van Sytze Wiersma waar het bestuur speciale projecten mee wil 
financieren ter zijn nagedachtenis. 
 
3. Kortlopende schulden 

 

  31-12-2020  31-12-2019 
 
 

 €  € 

Vooruit ontvangen donaties  30.148  0 
Accountantskosten  1.300  1.300 
  31.448  1.300 
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Toelichting op de staat van baten en lasten  

4. Baten  

 
5. Bestedingen en doelstellingen 

 
Proniño Honduras administreert de gelden voor beide projecten, dus zowel Proniño als 
Bellas Princesas (meisjeshuis). Echter beide projecten worden financieel zoveel 
mogelijk gescheiden gehouden. 
 
6. Kosten eigen fondswerving 

 
  

 Werkelijk 
2020 

 Begroot 
2020 

 Werkelijk 
2019 

 
 

€  €  € 

Baten uit eigen fonds werving 65.230  39.600  131.138 
Fondswerving via Tawa Tawa (AHMF-meisje)  43.613  53.000  23.500 
Rente baten 12  0  22 
 108.855  92.600  154.660 

 Werkelijk 
2020  

Begroot 
2020  

Werkelijk 
2019 

 
 

€  €  € 

Project ProNiño voor jongens en meisjes 75.621  51.299  86.068 
Projectuitgaven AHMF voor vrouwen 10.393  18.000  13.586 
Diversen gelabeld 2018 0  7.886  5.713 

 86.014  77.185  105.367 

 Werkelijk 
2020  

Begroot 
2020  

Werkelijk 
2019 

 
 

€  €  € 

Kosten, fundraising 6.018  6.207  1.918 
 6.018  6.207  1.918 
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7. Kosten beheer en administratie 

 

Alle kosten van bestuur en beheer, alsmede de reis- en verblijfkosten gerelateerd aan 
vergaderingen en besprekingen voor de stichting worden door de bestuursleden privé 
gedragen.  
 
De totale organisatiekosten inclusief de door het bestuur en directie gesponsorde kosten ten 
bedrage van € 2.589, bedragen 2,4% van de totale inkomsten van € 108.855. 
 

8. Kosten bank 

 
 
  

 Werkelijk 
2020 

 Begroot 
2020 

 Werkelijk 
2019 

 
 

€  €  € 

Overige organisatiekosten 2.589  3.859  2.831 
 2.589  3.859  2.831 

 Werkelijk 
2020 

 Begroot 
2020 

 Werkelijk 
2019 

 
 

€  €  € 

Bankkosten 346  360  400 
 346  360  400 



Overige informatie

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
positieve exploitatieresultaat over het boekjaar 2020 toegevoegd aan de reserves.

Vaststelling door het bestuur

Het financiële verslag 2020 is in de bestuursvergadering van 2021
vastgesteld en goedgekeurd en is besloten de penningmeester te dechargeren voor
het financiële beheer.

Vlagtwedde, november 2021 Vlagtwedde, november 2021

Voorziffer, Penningmeester,

Mw. M.M. Reus Dhr. M.J. Lenoir
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Manon Reus
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Manon Reus
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Manon Reus
31-01-
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