
STICHTING CHILD-HELP NEDERLAND   
 
 
 

JAARREKENING 2017  
 
  
Balans per 31 december    (bedragen in Euro’s)  
 
  
   Toelichting)  31 december 2017            31 december 2016
   
 
 
ACTIVA 
 
Vlottende activa  1) 
 
Vorderingen en                   1               35 
overlopende activa     
 
Liquide middelen  2)     202.361                                      129.116
       

  202.362     129.151
             

 
 
PASSIVA  
 
Reserves en fondsen  3)    117.180    108.404
             
 
Kortlopende schulden  4)      85.182       20.747
              
 
        202.362    129.151
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
       31-12-2016  31-12-2016 
        €   €  
       
Vorderingen en overlopende activa 
Nog te ontvangen rente                 1     35 
 
 
2) Liquide middelen  
ABN-AMRO rekening courant giften/donaties   107.842                              61.061          
ABN-AMRO zakelijke spaarrekening         48055                               68.055 
ABN-AMRO rekening voor bijdragen van fondsen      46464                        -- 
      
         202.362       129.151                             
           
 
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 
Stand per 1 januari      108.403      117.294       
Uit resultaat                 48.043          8.889 
Onttrekkingen in 2017 voor projecten             -    39.266                                    
Stand per 31 december     117.180                            108.403 
       
   
 
De volgende bestemmingen zijn aan het fonds toegekend 
Voorzieningen Peru         33.000 
Voorzieningen Ethiopië      20.000 
Medische behandelingen en operaties      15.000 
Voorlichtingsprojecten incontinentie      15.000 
Bestemming Child and parenthomes    10.000 
Overige projecten /activiteiten     24.180 
Geeft weer                  117.180 
 



4)   Schulden  
 
Schulden en overlopende passiva  
Lening van Stichting ChildHelp België (afgelost in 2017)           --          10.000            
Nog openstaande verplichtingen over boekjaar                    

- voor rente en bankkosten               2.603                         11.020       
- voor informatievoorziening en giftenwerving       82.579    

                            85.182                          21.020 
                                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
          2017   2016 
 
        €   € 
Baten uit eigen fondsenwerving 
-mailing activiteiten / nalatenschappen     679.371                                      
-bijdragen van fondsen                                    54.850            734.221                      663.110                         
 
Ontvangen rente                1                                13    
                  734.222          663.123                     
 
Kosten eigen fondsenwerving  
Directe wervingskosten voor 

- giften/donaties            267.681                
- fondsen     8.304            275.985         265.510   

                      
Uitvoeringskosten  
      -     kosten bank                23.769 
      - overige kosten        245              24.014                       24.426 
 
Aflossing lening       10.000              -- 
  
                        309.999                     289.936                         
     
Beschikbaar voor doelstelling               424.223                     373.187                         
   
 
BESTEED aan doelstelling 
 
Kosten projecten: 
 
Voorlichting en informatie 
Eigen activiteiten                  296.484                      349.697               
 
Inhoudelijke projecten  
Projecten in Afrika en Zuid-Amerika        49.015 
 
Administratieve kosten                  30.681             32.379  
 
Totaal besteed aan doelstelling                 376.180                     382.076                       
 
 
Overig beschikbaar voor uitvoering projecten                 48.043                  -      8.889                    
c.q. bedrijfsvoering   
 
                                 734.222                     663.123             
  



 

Specificatie van de uitvoeringskosten eigen organisatie over 2017 
 
        2017   2016  
Eigen uitvoeringskosten  
        €   €  
Bestuurskosten / vergaderkosten              0           0 
Reis/verblijfkosten bestuursleden en andere vrijwilligers             0           0 
Administratieve kosten      30.681                         32.379  
                            
        30.681                         32.379 
   
 
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 2017 zijn geen bestuurskosten ten laste van de Stichting gebracht.      
 
Werknemers              
In 2017 waren er geen werknemers in dienst van de Stichting. Alle activiteiten worden 
verricht door vrijwilligers of zo nodig door afname van diensten van bedrijven.   
 
Administratieve kosten  
De administratieve kosten betreffen:  notariskosten t.b.v. een legaat,  overige kosten bank, 
onderhoud en aanpassing website, kosten administratiekantoor voor opmaken financiële 
jaarstukken en vooral de kosten van 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. 
 
Verplichting  
Dit betreft een langlopend contract, lopend tot eind 2020. Dit contract is eind 2014 
afgesloten en behelst 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.  
 


