
Financieel verslag 

over de periode 

15 juli 2009 

tot en met 

31 december 2010 



1 Verslag van het bestuur 

Na het levenslicht gezien te hebben in 2009, stond 2010 in het teken van de eerste concrete activiteiten en 
de eerste concrete inkomsten voor onze stichting 2 help CHILDREN. 
In zijn algemeenheid is het mooi om vast te stellen dat vele vrijwilligers bereid zijn geweest om energie in 
onze stichfing te steken. 
Of het nu gaat om de bouw van de website, het meedenken over de manier waarop we de stichting 
promoten of het invullen van het benefietconcert, er werd van alle kanten meegedacht en ook actie 
ondernomen. Het bestuur bedankt de betrokkenen en alle vrijwilligers daarvoor hartelijk! 
Zoals gezegd stond 2010 in het teken van de 'coming-out' van de stichting. Na de aftrap in 2009 kwam 
een aantal zaken bij elkaar. 
Rabobank Bollenstreek heeft belangeloos theater de Muze in Noordwijk ter beschikking gesteld zodat we 
een prachtige locatie hadden waar we het benefietconcert van Stef Bos konden houden. 
In nauwe samenwerking met de mensen van het theater hebben we alle randvoorwaarden voor een 
succesvol concert op 18 april, ingevuld. Het was geweldig om te ervaren hoe enthousiast ook die mensen 
hun bijdrage leverden. 

Op de eerste plaats noemen we natuurlijk Stef, die geheel belangeloos een grote bijdrage leverde aan het 
succesvolle concert. Wat een geweldig optreden! 
Daarnaast kijken we ook terug op de geweldige bijdrage van de overige muzikanten, van de presentatrice 
en van de acteurs die de boel in het begin hebben vermaakt. 
We genoten ook van de aanwezigheid van Erik van Muiswinkel. Na contact met het bestuur is hij erg 
enthousiast geworden over de stichting en wilde hij ook een bijdrage leveren. 
Aan het eind van het concert nam Erik de uitreiking van de cheques aan de beide projecten voor zijn 
rekening. 
Kortom een geweldige aftrap van de activiteiten van 2 help CHILDREN. 

In de loop van 2010 is een aantal mensen donateur geworden. Ook hebben we donaties ontvangen vanuit 
allerlei particuliere initiafieven rondom bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea. Geweldig! 

Kortom, we kijken terug op een fantastisch jaar 2010. In het verslag van de financkle zaken kunt u zien 
wat dat financieel heeft opgeleverd. 
Een ding is zeker, de geselecteerde projecten kunnen er een prachfige start mee maken! 

Op naar weer een prachtig concert in 2012! 

Frans Heemskerk 	 Cees van Haasteren 	 Bert van Zoolingen 

Voor#tter 	 Secretaris 	 Penningmeester 

Contactgegevens  

Stichting 2 help CHILDREN 

Tespellaan 3 

2211 VT NOORDWIJKERHOUT 

The Netherlands 

   

website 	www.2helpchildren.n1 

e-mail 	info@2helpchildren.n1 

kvk 	27348815 

Rabobank 

BIC code 

ANBI-status vanaf 15.07.2009 
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2 Balans per 31 december 2010 

31 december 2010 

(na verdeling batig saldo) 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Overige vorderingen 
Liquide middelen 30.000 

  

30.000 

31 december 2010 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 
Bestemmingsfondsen 	 30.000 

30.000 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 

30.000 
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3 Staat van baten en lasten over 
de periode van 15 juli 2009 tot 
en met 31 december 2010 

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving 

15.07.2010 - 31.12.2010 

- Donateursbijdragen 1.175 

- Giften en bijdragen 6.167 

- Benefietconcert 25.412 

Overige baten 
- Bankrente en -baten 7 

Totaal baten 32.761 

LASTEN 

Besteed aan doelstelling 

- Donateursbijdragen, giften en bijdragen 
- Benefietconcert 

Beheer en administratie 

- Beheer- en adnainistrafiekosten 106 

- Bankrente en -kosten 154 

260 

Totaal lasten 260 

RESULTAAT 32.500 

Toevoeging/onttrekking aan: 
- Algemene reserve 
- Bestemmingsfondsen 32.500 

Resultaat 32.500 



4 Kasstroomoverzicht 

2010 

A. Kasstroom uit operationele activiteiten 

Explcitatiesaldo 
	

32.500 
Mutatie in vorderingen 

Mutatie in kortlopende schulden 

32.500 

B. Kasstroom uit investeringsaciiviteiten 	 - 

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie bestemtningsreserve 	 2.500- 

Mutalie liquide middelen 	 30.000 

Liquide middelen 
- Stand per einde boekjaar 

	
30.000 

- Stand per begin boekjaar 

Mutatie liquide middelen 	 30.000 

5 



Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling 

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting bestaan uit het werven van fondsen om ontwikkelingswerk te financieren. 

De stichting wordt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt. 

Algemeen 

De balans en staat van baten en lasten zijn opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering 

van activa en passiva geschiedt voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in 

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Overige vorderingen en overlopende active 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte 

voorzieningen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter 

vrije beschikking. 

Reserves en fondsen 

De stichting is gehouden de reserves en fondsen aan te wenden in overeenstemming met de doelstellingen 

waartoe deze in het leven werden geroepen. 

Algemene reserve 
De algemene reserve betreft het vermogen dat niet vastgelegd of benodigd is voor de aanvulling van de 

b es temmings fonds en. 

Bestemmingsfondsen 
De bestemmingsfondsen bestaan uit donaties, giften en schenkingen waaraan door de stichting of derden 

een specifieke bestemming is gegeven. 

Overige schulden en overlopende passiva 

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten 
Onder baten worden verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften, schenkingen, donaties en 

subsidies, evenals giften, schenkingen, donaties en subsidies die betrekking hebben op het boekjaar en 

waarvan met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat deze nog ontvangen zullen worden. 

Lasten 
Onder lasten worden verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen bestedingen ten behoeve van de 
doelstelling. Ook behoren hiertoe kosten van eigen fondsenwerving, zijnde alle kosten van activiteiten 
voor het verkrijgen van donaties, giften en schenkingen ten behoeve van de doelstelling. De kosten van 

beheer en administratie, zijnde de kosten die gemaakt worden voor interne beheersing en 
administratievoering die Met direct zijn toe te rekenen aan de doelstelling of het verwerven van baten. 
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6 Toelichting op de balans 
per 31 december 2010 

Liquide middelen 

Rabobank, rekening-courant 
Rabobank, bedrijfstelerekening 

31.12.2010 
€ 

1.000 
29.000 

 

30.000 

  

Reserves en fondsen 

Bestemmingsreserves 

Stand per 	Resultaat- 
15.07.2009 	bestemming 

Besteding Stand per 
31.12.2010 

€ 	 € € € 

Lerato Educational Centre in 
Johannesburg te Zuid-Afrika 10.000 10.000 

Cor van Haasteren Trust in Maseru 
te Lesotho 10.000 2.500- 7.500 

Klara Majola studiefonds 
Plaas te Zuid-Afrika 10.000 10.000 

Overige project(en) 2.500 - 2.500 

32.500 2.500- 30.000 
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31.12.2010 

Algemene reserves  

Stand per 1 januari 
Resultaatbestemming 

Stand per 31 december 
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7 Toelichting op de staat van baten 
en lasten over de periode van 15 juli 
2009 tot en met 31 december 2010 

Beheer en administratie 

De post "Beheer en administratie" betreft kosten en uitgaven voor (interne) beheersing en 
administratievoering. Hiertoe behoren alle kosten van de werkorganisatie, voor zover deze 
niet ten dienste staan van de doelstellingen. 

De totale baten van de stichting bedroegen in de periode van 15 juli 2009 tot en met 31 
december 2010 in totaal € 32.761. Hiervan is besteed aan "Beheer en administratie een 
bedrag van € 260. Procentueel is dat 0,79%. Dit percentage is bijzonder laag doordat de 
bestuursleden en een aantal andere organisaties hun werkzaamheden om niet uitvoeren. 

Noordwijkerhout, 7 juli 2011 
Stichting 2 help CHILDREN 

Het bestuur: 

Frans Heemskerk 	 Cees van Haasteren 	 Bert van Zoolingen 

Voor#tter 	 Secretaris 	 Penningmeester 
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Achtergrondinformatie 

Bestemmingsfondsen 

Lerato Educational Centre in Johannesburg te Zuid-Afiika 

Lerato Educational Centre werd in 1999 opgericht door de Salesische zuster Mary, als een 

ontwikkelingsproject voor vrouwen en kinderen uit de township Eikenhof, 

ten zuiden van Johannesburg. 

Mede door de onmisbare donaties is het project snel succesvol geworden. Vandaag de dag biedt het 
centrum een creche met ruimte voor meer dan 300 kinderen, varierend van 3 tot 9 jaar. De kinderen 
krijgen een kans om te leren en 3 maaltijden per dag. Zij worden verzorgd in 12 containers die aan het 

centrum zijn gedoneerd. De containers zijn met lokale hulp omgebouwd tot klaslokalen. 

De stichting heeft uit de opbrengsten een bedrag van C 10.000,00 toegezegd voor de bouw van een 
community hall die begin 2011 van start gaat. De hall gaat gebruikt worden voor de activiteiten van de 
creche, maar wordt door Lerato ook beschikbaar gesteld aan de community van de township waarin de 
creche gelegen is. Hierbij moet men denken aan voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van 
gezondheid, voeding en hygiene, maar ook aan bijeenkomsten in verband met huwelijk, geboorte en 
begrafenissen.. 

Cor van Haasteren Trust in Maseru te Lesotho 

Cor van Haasteren werd in 1951 in Oegstgeest geboren en volgde een grafische opleiding voor drukker. 
Na eerst enige jaren als vrijwilliger werkzaam te zijn geweest in de Filippijnen, India, Seychellen en 

Lesotho sfichtte hij uiteindelijk zijn eigen bedrijf EPIC Printers in Maseru Lesotho. 

De helaas veel te jong overleden Cor vroeg op zijn sterfbed in 2002 aan zijn vrienden: "Look after my 

boys". Hiermee bedoelde hij de inmiddels 30 jongens en meisjes voor wie hij de schoolgelden, de 

leerboeken en soms ook het levensonderhoud had betaald. 

Zijn nalatenschap is in "De Cor van Haasteren Trust" ondergebracht, een studiefonds voor kinderen 

wiens ouders geen of niet voldoende financiele middelen hebben om de studie van hun kinderen te 

kunnen betalen. De selectieprocedure wordt uitgevoerd door mensen die de taal en de cultuur van 

Lesotho goed kennen en dus weten waarover zij praten. 

Uit de opbrengsten heeft de stichting C 10.000,00 toegezegd, uit te betalen in 4 jaarlijkse gelijke termijnen 

van C 2.500. De eerste termijn is in december 2010 overgemaakt. 



Klara Majola studiefonds Plaas te Zuid-Afrika 

Betreft een nieuw op te zetten studiefonds ten behoeve van een 	(boerderij) in Zuid-Afrika. Het 

opzetten van dit studiefonds gebeurt in nauwe samenwerking met de in Zuid-Afrika woonachtige familie 

van Stef Bos. Een studiefonds voor kinderen die tussen wal en het schip dreigen te vallen (ze zijn niet 
zwart genoeg om bij het ano te horen en niet blank genoeg om van de apartheid af te stammen). De 

bedoeling is om € 10.000,00 beschikbaar te stellen. Begin 2011 worden de mogelijkheden verder 

uitgewerkt en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Verder is het streven om in de tweede helft van 

2011 het project te starten. 
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