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1.  RAPPORT



 

 

 

               Stichting "Papoeajeugd naar School"
               Munnikenweg 54
               1947 EV  BEVERWIJK

                , 22 juni 2020

Geacht bestuur,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting "Papoeajeugd naar School" te Tilburg is door ons samengesteld op basis van de 
van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van 
baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen 
de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 
richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit  houdt onder 
meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de 
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) en in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij onze deskundigheid 
op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 
jaarrekening en of kredietrapportage. 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.
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Hoogachtend,
Verhagen & van Kerkhof

P.G.M. van Kerkhof

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- De heer J.J.M. Heijs, voorzitter
- De heer A.J.G. van Breemen, secretaris
- Mevrouw C.M.A.G. Buckens, penningmeester
- De heer A.J.G. Egging, lid

Blijkens de akte d.d. 3 april 1986 werd de stichting Stichting "Papoeajeugd naar School" per genoemde datum 
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41096770.

De doelstelling van Stichting "Papoeajeugd naar School" wordt in artikel 2 van de statuten als volgt 
omschreven:
Het bevorderen van het welzijn van de jeugd in West Papua. Op de eerste plaats het welzijn van de 
Papoeajeugd  in Kabupaten Merauke, in het bijzonder het Mappi-gebied, vooral door hen in de gelegenheid 
te stellen tot het volgen van goed onderwijs tot en met volwassenenonderwijs. Voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.

Het bestuur bestaat uit;
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1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 895 912
Liquide middelen 174.801 108.596
Totaal vlottende activa 175.696 109.508

Kortlopende schulden 2.244 4.659
Werkkapitaal 173.452 104.849

Vastgelegd op lange termijn:

Financiële vaste activa 165.785 134.970
165.785 134.970

Gefinancierd met op lange termijn 
beschikbare middelen 339.237 239.819

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 339.237 239.819
339.237 239.819

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201831 december 2019

 - 6 -



 

 

 

2.  JAARREKENING



 

 

 

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 
Overige effecten 165.785 134.970

165.785 134.970

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen 895 828
Overlopende activa - 84

895 912

Liquide middelen 174.801 108.596

Totaal activazijde 341.481 244.478

31 december 2019 31 december 2018
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2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves 339.237 122.620
Bestemmingsfondsen - 117.199

339.237 239.819

Kortlopende schulden
Crediteuren 925 2.969
Overlopende passiva 1.319 1.690

2.244 4.659

Totaal passivazijde 341.481 244.478

31 december 2019 31 december 2018
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2.2  Staat van baten en lasten 2019

€ € € €

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving 132.909 48.887
Overige baten 3.894 4.612

136.803 53.499

Lasten
Kosten eigen fondsenwerving 4.127 4.068
Kosten beheer en administratie 3.758 3.772
Besteed aan doelstelling 56.805 38.217
Som der lasten 64.690 46.057

72.113 7.442

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 -
Waardeveranderingen vord. vaste activa 28.689 -9.723
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.393 -831
Som der financiële baten en lasten 27.305 -10.554

Dotaties -99.418 3.112
Som der dotaties -99.418 3.112

Resultaat - -

2019 2018
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2.3  Grondslagen voor de financiële verslaglegging

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Overige effecten

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd op de marktwaarde.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 
jaar.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient 
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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2.3  Grondslagen voor de financiële verslaglegging

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Dividenden

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst en de kosten en andere lasten over het jaar.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, 
worden verantwoord zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Effecten
Overige effecten 165.785 134.970

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige vorderingen
Te vorderen dividendbelasting 895 828

Overlopende activa
Te betalen kosten - 84

Liquide middelen
Rabobank Zakelijke rekening 92.327 28.260
ING Zakelijke Spaarrekening 14.087 14.084
Rabobank BedrijfsSpaarrekening 32.260 32.255
ING Zakelijke rekening 31.330 27.989
Insinger Gilissen 4.797 6.008

174.801 108.596

Een deel van de effectenportefeuille is mogelijk door incidentele aan- en verkopen te classificeren als 
handelsportefeuille en dient daarom gerubriceerd te worden onder de vlottende activa. Uit praktische 
overwegingen is de effectenportefeuille volledig gerubriceerd onder de financiële vaste activa aangezien een 
verdeling van de portefeuille naar een kort- en langlopend deel praktisch vrijwel niet uitvoerbaar is.
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

Stichtingsvermogen

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve Doelstellingen
Stand per 1 januari 122.620 125.732
Dotatie aan/onttrekking uit 99.418 -3.112
Omzetting naar bestemmingsreserve Doelstellingen 117.199 -
Stand per 31 december 339.237 122.620

2019 2018
€ €

Bestemmingsfonds Eeuwige adoptie
Stand per 1 januari 117.199 117.199
Omzetting naar bestemmingsreserve Doelstellingen -117.199 -
Stand per 31 december - 117.199

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Crediteuren
Crediteuren 925 2.969

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten 1.319 1.690

Het bestuur heeft op 28 februari 2020 besloten om het bestemmingsfonds 'Eeuwige adoptie' toe te voegen 
aan de bestemmingsreserve doelstellingen.

Deze bestemmingsreserve wordt aangewend om lopende projecten volgens doelstelling af te ronden.
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2.4  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Per balansdatum is er sprake van de volgende notarieel vastgelegde periodieke schenkingen

- € 200 per jaar, toegezegd voor 5 jaar m.i.v. 2015
- € 180 per jaar, toegezegd voor onbepaalde tijd m.i.v. 2015
- € 250 per jaar, toegezegd voor 5 jaar m.i.v. 2016
- € 180 per jaar, toegezegd voor 5 jaar m.i.v. 2016
- € 2.000 per jaar, toegezegd voor 5 jaar m.i.v. 2016
- € 120 per jaar, toegezegd voor 5 jaar m.i.v. 2016
- € 180 per jaar, toegezegd voor onbepaalde tijd m.i.v. 2016
- € 600 per jaar, toegezegd voor 5 jaar m.i.v. 2017
- € 400 per jaar, toegezegd voor 5 jaar m.i.v. 2018
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving 34.007 48.887
Nalatenschappen 98.902 -

132.909 48.887

Overige baten
Ontvangen rente en dividenden 2.806 2.865
Gerealiseerd verkoopresultaat effecten 1.088 1.747

3.894 4.612

Kosten eigen fondsenwerving
Drukwerk 3.202 3.812
Project en actiekosten - 256
Contactdag donateurs 925 -

4.127 4.068

Kosten beheer en administratie
Accountantskosten 1.970 2.198
Kosten vermogensbeheer 1.410 1.418
Contributies en abonnementen - 72
Zakelijke verzekeringen 84 84
Kosten hosting website 102 -
Overige algemene kosten 192 -

3.758 3.772

Besteed aan doelstelling
Besteed aan doelstelling 56.805 38.217
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018
€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate rekening courant banken 9 -

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Ongerealiseerd koersresultaat effecten 28.689 -9.723

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 1.393 831

Toevoeging aan/onttrekking uit bestemmingsreserves
Dotatie bestemmingsreserve doelstellingen 99.418 -3.112
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3.  BIJLAGEN



 

 

 

3.1  Begroting 2020

Begroting
2020

€
Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 18.845
Overige baten 2.000

20.845

Lasten
Kosten eigen fondsenwerving 4.681
Kosten beheer en administratie 4.240

8.921

Totaal beschikbaar voor doelstelling 11.924

Projecten 35.248
Totaal besteed aan doelstelling 35.248

Resultaat -23.324
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3.2  Overzicht stichtingsprojecten en verslag van bestedingen
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