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STICHTING CHILD-HELP NEDERLAND   
 
 

JAARREKENING 2021  
 
  
Balans per 31 december    (bedragen in hele euro’s)  
 
  
   Toelichting)  31 december 2021                31 december 2020
  
 
 
ACTIVA 
 
Vlottende activa  1) 
 
Vorderingen en                                    
overlopende activa                                  
 
Liquide middelen  2)   247.042   115.898
                                                
    

247.042   115.898
      
       

 
 
PASSIVA  
 
Reserves en fondsen  3)   207.794                  57.060 
     
 
Kortlopende schulden  4)     39.248                                      58.538 
                      
 
       247.042             115.898 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650  
“Fondsenwervende instellingen”. 
 
 
1)  Vorderingen  
De vorderingen worden aangehouden voor de bedrijfsvoering. Deze hebben een looptijd van 
korter dan één jaar.  
 
       31-12-2021  31-12-2020 
                €           €  
Vorderingen en overlopende activa 
Nog te ontvangen rente                
  
2) Liquide middelen  
ABN-AMRO rekening courant giften/donaties  164.224           41.750       
ABN-AMRO zakelijke spaarrekening       33.055           33.055 
ABN-AMRO rekening voor bijdragen van fondsen    49.763          41.092                                                          
   
                    247.042        115.898                              
                                                                 
 
De liquide middelen worden aangehouden voor inzet voor inhoudelijke activiteiten en voor  
betaling van verplichtingen in het kader van en de bedrijfsvoering. Het beleid is niet te 
beleggen i.v.m. risico’s en beperkingen t.a.v. liquiditeit.   
 
 
3) Bestemmingsfondsen en reserve 
Stand per 1 januari                   57.060         56.538                  
Uit resultaat                 150.733                                    552   
       _______       ______              
       
Stand per 31 december                 207.793                      57.060   
                                                         
   
De volgende bestemmingen zijn aan het fonds toegekend 
Voorzieningen Peru         20.000 
Voorzieningen Nicaragua       25.000   
Voorzieningen Ethiopië      30.000 
Voorzieningen Kenya en Tanzania      20.000 
Medische behandelingen en operaties      30.000 
Voorlichtingsprojecten incontinentie      10.000 
Bestemming Child- and parenthomes    25.000 
Overige projecten /activiteiten       7.793 
Algemene reserve voor o.a. noodhulp    40.000 
Geeft weer                    57.060 
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4)   Schulden  
 
Schulden en overlopende passiva  
           31-12-2021        31-12-2020   
 
Nog openstaande verplichtingen over boekjaar                    

- voor rente en bankkosten              3.787            3.548  
- voor informatievoorziening en giftenwerving       35.461              55.290  

 
                          39.248                     58.838     
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
          2021   2020 
        €   € 
Baten uit fondsenwerving 
-mailing activiteiten                                                                  559.678                      699.097                                     
-bijdragen van fondsen en legaten                                           20.387                          3.435              
   
Ontvangen rente                                             0                                   0  
                 580.065                       702.532 
                                                              =======                      =======  
Kosten eigen fondsenwerving  
Directe wervingskosten voor 

- giften/donaties                                  153.150               274.805              
- fondsen                                                                 822 

                        a.       153.150          275.627                     
  

Uitvoeringskosten  
      -     kosten bank                           22.699            27.727 
      -     betaalde rente                         49  
      - overige kosten                                1149      406       
                   b.         23.897                        28.133                            
 
Totale kosten a en b                     177.047                      303.706                                                              
          
Beschikbaar voor doelstelling             403.018                       398.826                                                         
                         
BESTEED aan doelstelling 
 
Kosten projecten: 
 
Voorlichting en informatie 
Eigen activiteiten                  147.145                  286.778                    
                                                 
Inhoudelijke projecten  
Projecten in Afrika en Zuid-Amerika                    97.575                   111.348                    
                
Administratieve en uitvoeringskosten             27.154                    36.530                     
                   
 
Totaal besteed aan doelstelling               271.874                  434.656                    
 
Resultaat  
- positief; beschikbaar voor projecten                    131.144            --                                               
- negatief wegens meer uitgaven voor projecten                       --                          35.830                   
                                    
                              580.065       702.532       
                   =======        =======  
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Toelichting uitvoering en kosten eigen organisatie in 2021 
 
        20201         2020  
Eigen uitvoeringskosten  
        €   €  
 
Bestuurskosten / vergaderkosten             0      0 
Reiskosten bestuursleden en andere vrijwilligers                           0      0 
Administratieve en uitvoeringskosten projecten  27.154.                   36.530                                 
                     
Beloning bestuurders /bestuurskosten 
De eigen bestuurskosten zijn laag. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden.  De bestuursleden (vrijwilligers) voeren veel werkzaamheden zelf uit 
zonder kosten in rekening te brengen. Dit om zoveel mogelijk middelen aan de 
doelstellingen te kunnen besteden.  
In 2021 zijn geen bestuurskosten ten laste van de Stichting gebracht.      
 
Werknemers              
In 2021 waren er geen werknemers in dienst van de Stichting. Alle activiteiten worden 
verricht door vrijwilligers of door afname van diensten van bedrijven.   
 
Administratieve en uitvoeringskosten  
De kosten betreffen notariskosten o.a. t.b.v. legaten,  overige kosten bank, onderhoud en 
aanpassing website, kosten administratiekantoor voor opmaken financiële jaarstukken en de 
kosten van bijhouden donateursbestanden, relatiebeheer met (potentiële) donateurs 
(vertrekken van informatie, beantwoorden van vragen, telefoontjes, mails, correspondentie, 
registraties e.d. ). Het relatiebeheer met de donateurs is voor het grootste deel uitgevoerd 
door een secretarieel bureau, dat daarvoor is ingehuurd. Verder zijn kosten gemoeid met de 
uitvoering van projecten. 
 
Verplichting  
Eind 2020 is een langlopend contract geëindigd. Dit contract is eind 2014 afgesloten en 
behelsde een meerjarige inspanning door een ter zake deskundig bedrijf gericht op het 
uitvoeren van voorlichting en informatie en het verwerven van donateurs en financiële 
middelen. Dit wordt hier apart genoemd omdat dit niet in de balans tot uitdrukking komt.  
 
Activiteiten en projecten   
In 2021 zijn activiteiten en projecten uitgevoerd in Afrika en Zuid-Amerika in de landen 
Ethiopië, Kenia, Uganda, Tanzania, Peru, Bolivia, Nicaragua en op de Filippijnen. 
Dit betrof met name het mogelijk maken en uitvoeren van medische behandelingen en 
operaties, het verstrekken van shunts, incontinentiemateriaal en (medische) hulpmiddelen; 
de begeleiding van kinderen en ouders; het mede financieren van Houses of Hope.  
Voor meer informatie: zie het inhoudelijk jaarverslag en de website: www.child-help.nl  


