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Accountantsrapport



Aan het bestuur van

Stichting Kinderhulp Ghana  

Haarstraat 46 A  

7462 AR Rijssen

 

 

kenmerk 41957

behandeld door A. Lindenhovius

datum 10 juni 2020

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen

van € 234.344 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 91.222, samengesteld.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten lasten

over 2019 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 in Nederland

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kinderhulp Ghana. 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 dan ook ervan uitgaan 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.

Rijssen, 10 juni 2020

Bordan Accountants & Adviseurs

was getekend

G.D.J. Bieleman AA 
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3                Algemeen

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- de heer L. Nieuwenhuis, voorzitter;

- de heer J.J.G. Voortman, secretaris;

- de heer G.D. van den Berg, penningmeester;

- de heer J.G. Hammink, lid;

- mevrouw H.J. Pultrum-Wessels, lid;

- de heer G.J. Baan, lid.

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 21 oktober 2004 is opgericht de vennootschap Stichting Presby-Dutch Children's Homes. Per

25 januari 2010 heeft een notariële statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de naam is gewijzigd naar Stichting

Kinderhulp Ghana. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van

de stichting Stichting Kinderhulp Ghana. 

     

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden
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Financieel verslag



Bestuursverslag over 2019

Algemeen

Het bestuur van Stichting Kinderhulp Ghana bestaat uit de volgende personen: 

- de heer L. Nieuwenhuis, voorzitter; 

- de heer J.J.G. Voortman, secretaris; 

- de heer G.D. van den Berg, penningmeester; 

- de heer J.G. Hammink, lid; 

- mevrouw H.J. Pultrum-Wessels, lid; 

- de heer G.J. Baan, lid. 

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun functie. 

Missie, visie en beleid

Onze missie is om kansarme kinderen in Ghana een hoopvolle toekomst te geven. Vanuit onze visie van Christelijke

identiteit willen wij onze naaste “tot een hand en voet zijn” (2Kor.1:3-5). Wij vinden dat ieder kind het recht

heeft op een veilig thuis, toegang tot schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs. 

Vanuit vertrouwen werken wij resultaatgericht, samen met betrokken (lokale) partners aan een duurzame

verbetering van de situatie van deze kansarme kinderen. 

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Weeskinderen krijgen een nieuw “thuis” in ons weeshuis. Gehandicapte kinderen worden opgevangen in een

dagopvang. Er worden scholen gebouwd om kinderen toegang te geven tot goed onderwijs. Er worden klinieken

gebouwd voor toegang tot medische zorg. Waterpompen worden geslagen om kinderen te voorzien van schoon en

fris water. Middels het scheppen van banen met toekomstperspectief willen wij de kinderen een stabiele bron van

inkomsten geven. 

Verslagjaar 2019

We mogen positief terugblikken op 2019. Financieel hebben we het jaar afgesloten met een batig saldo van

€ 91.222. In 2019 hebben we ook diverse projecten mogen realiseren. Deze projecten staan vermeld op onze

website onder projecten. 

Toekomstgerichte informatie

In het jaar 2020 zijn reeds vier waterputten geslagen en is de planning om, naast de reguliere werkzaamheden, 

een start te maken met een praktijkopleiding voor houtbewerking in Nsoatre.  

Rijssen, 10 juni 2020

L. Nieuwenhuis                              J.J.G. Voortman

G.D. van den Berg                          H.J. Pultrum - Wessels

G.J. Baan                                      J.G. Hammink

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden
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Jaarrekening



1                Balans per 31 december 2019
(na winstbestemming)

31 december

2019

€

31 december

2018

€

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Overige vorderingen 19.000 19.000

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Debiteuren 3.965 2.415

Overige vorderingen en overlopende activa 5.000 -

8.965 2.415

Liquide middelen  (3) 206.379 126.369

 234.344 147.784

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven   



31 december

2019

€

31 december

2018

€

Passiva

Reserves en fondsen  (4)

Algemene reserve 24.703 22.107

Bestemmingsreserves 71.935 74.811

Bestemmingsfonds 137.706 46.204

234.344 143.122

Kortlopende schulden  (6)

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden - 4.000

Overlopende passiva - 662

- 4.662

 234.344 147.784

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



2                Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie 2019

€

Realisatie 2018

€

Baten

Baten van particulieren  (7) 143.349 123.778

Baten van bedrijven  (8) 82.780 86.440

Som der baten 226.129 210.218

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (9) 133.002 101.426

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (10) 1.709 4.383

Saldo voor financiële baten en lasten 91.418 104.409

Rentelasten en soortgelijke lasten  (11) -196 -480

Saldo 91.222 103.929

Resultaatbestemming

Algemene reserve 2.596 1.914

Bestemmingsreserves -2.876 55.811

Bestemmingsfonds 91.502 46.204

91.222 103.929

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -



3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kinderhulp Ghana bestaan voornamelijk uit het geven van financiële en praktische

ondersteuning aan de dagopvang van kansarme kinderen. 

Vestigingsadres

Stichting Kinderhulp Ghana (geregistreerd onder KvK-nummer 30199933) is feitelijk en statutair gevestigd op

Haarstraat 46 A te Rijssen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine

rechtspersonen. Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven in combinatie met richtlijn C2 Kleine

fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

Stelselwijziging

In 2019 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.

De wijziging betreft de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

Tot en met voorgaand boekjaar is de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen Verslaggeving

Fondsenwervende Instellingen.

Met ingang van 2019 wordt de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro-

en kleine rechtspersonen. Richtlijn C1 Kleine organisties-zonder-winststreven in combinatie met C2 Kleine

fondsenwervende organisaties. 

De stelselwijziging heeft wijzigingen op de toelichtingen welke in de jaarrekening dienen te worden opgenomen,

echter niet op het vermogen en resultaat.

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn

aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn

meestal gelijk aan de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale

waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Voor de giften die

niet bestemd zijn en waarvoor geen overeenkomst is afgesloten is dit het moment waarop de giften ontvangen

worden. 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor

zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de

voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van

uitgegeven en ontvangen gelden.

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -



4                Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Lening Heart for Children Ghana 19.000 19.000

Er zijn geen zekerheden overeengekomen, de lening is renteloos verstrekt.

Vlottende activa

2. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 3.965 2.415

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 5.000 -

3. Liquide middelen

Rabobank rekening courant 41.869 36.361

Rabobank spaarrekening 164.510 90.008

206.379 126.369

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -



Passiva

4. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 22.107 11.730

Dotatie bestemmingsreserves - 8.463

Resultaatbestemming 2.596 1.914

Stand per 31 december 24.703 22.107

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari 74.811 27.463

Onttrekking - -8.463

Resultaatbestemming -2.876 55.811

Stand per 31 december 71.935 74.811

Bestemmingsfonds

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsfonds 

Stand per 1 januari 46.204 -

Resultaatbestemming 91.502 46.204

Stand per 31 december 137.706 46.204

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -



5. Langlopende schulden

2019

€

2018

€

Lening W.C. Hammink

Stand per 1 januari 4.000 8.000

Aflossing -4.000 -4.000

Stand per 31 december - 4.000

Aflossingsverplichting komend boekjaar - -4.000

Langlopend deel per 31 december - -

De rente op de lening van W.C. Hammink bedraagt 4%. Er zijn geen zekerheden verstrekt. De lening is in 2019

volledig afgelost. 

6. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Onderhandse leningen - 4.000

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vooruitontvangen gelden - 662

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -



5                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Realisatie 2019

€

Realisatie 2018

€

7. Baten van particulieren

Ontvangsten algemeen 25.754 39.628

Ontvangsten adoptie ouders 17.700 14.735

Ontvangsten rally 99.895 69.415

143.349 123.778

Alle baten van particulieren zijn ontvangen middels donaties en giften. 

8. Baten van bedrijven

Ontvangsten financiële partners 82.780 86.440

9. Besteed aan de doelstellingen

Afdrachten onderwijs 50.298 32.034

Afdrachten gezondheidszorg 27.516 23.693

Afdrachten sociale zorg 51.913 33.834

Afdrachten werkgelegenheid 3.275 11.865

133.002 101.426

10. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten - 726

Verkooplasten 666 953

Algemene lasten 1.043 2.704

1.709 4.383

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden - 726

Verkooplasten

Representatiekosten 355 528

Reclamekosten 311 425

666 953

Algemene lasten

Automatiseringskosten 431 723

Verzekeringen 544 544

Bestuurs- & vergaderkosten 68 1.437

1.043 2.704

Stichting Kinderhulp Ghana te Woerden

Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -



Financiële baten en lasten

Realisatie 2019

€

Realisatie 2018

€

11. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten bankier -196 -320

Rente leningen - -160

-196 -480

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rijssen, 10 juni 2020

L. Nieuwenhuis J.J.G. Voortman 

G.D. van den Berg H.J. Pultrum - Wessels 

G.J. Baan J.G. Hammink 

Samenstellingsverklaring afgegeven 


