Financieel verslag
over 2019
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Verslag van het bestuur

2019 was een enerverend jaar.
In algemene zin zijn we zeer tevreden over wat we aan toegevoegde waarde hebben kunnen leveren aan
een aantal mooie projecten. Stuk voor stuk projecten die door mensen met bezieling worden geleid.
In onze rapportages richting onze donateurs en andere ondersteuners, hebben we daar weer verslag van
gedaan.
In 2019 hebben we de ‘Cor van Haasteren Trust’, ‘de Stichting Kebebush’ en de ‘Stichting Naar School in
Haïti’ ondersteund.
We hebben het volste vertrouwen in de toegevoegde waarde die onze donaties leveren. De effectiviteit
van de besteding van onze donaties is wat ons betreft heel goed.
Het is een voorrecht om vanuit onze stichting deze mooie initiatieven mede mogelijk te kunnen maken.
Dit geldt zeer zeker ook voor het nieuwe project dat we in 2019 aan onze doelen hebben toegevoegd,
namelijk de ‘Stichting Naar School in Haïti’. In een mooie bijeenkomst met o.a. Marijke Zaalberg waren
wij al heel snel overtuigd van het doel, de opzet en de uitvoering van dit mooie project.
Bert van Zoolingen heeft zijn jubileum gevierd. Hij is sinds de oprichting van onze Stichting bestuurslid.
Zijn jubileum werd gevierd met een concert van Kieran Goss en de opbrengst ging naar 2HelpChildren.
Wij kregen van Bert maar liefst € 1.830,00 overhandigd. Dank daarvoor.
Van Vematex kregen wij een cheque overhandigd van € 1.000,00. Ook hiervoor grote dank.
Afrondend kan ik namens het bestuur van onze stichting ‘2helpCHILDREN’ aangeven dat 2019 een
mooi en succesvol jaar was.
Als bestuur zijn wij daar wederom zeer trots op!
Frans Heemskerk
Voorzitter

Cees van Haasteren
Bestuurslid

Lideke de Swart
Secretaris

Bert van Zoolingen
Penningmeester

Contactgegevens
Stichting 2help CHILDREN

website

www.2helpchildren.nl

Rabobank

Tespellaan 3

e-mail

info@2helpchildren.nl

BIC code

2211 VT NOORDWIJKERHOUT

kvk

27348815

ANBI-status

vanaf 15.07.2009

The Netherlands
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Balans per 31 december 2019

(na verdeling nadelig saldo)

31 december 2019

31 december 2018

€

€

€

€

ACTIVA

Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA

39.846

37.944

39.846

37.944

31 december 2019

31 december 2018

€

€

€

€

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen

23.979
15.867

28.694
9.250
39.846

37.944

-

-

39.846

37.944

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
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Staat van baten en lasten over
2019

15.07.2010 - 31.12.2010
€

€

2019

2018

€

€

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
- Sponsorbijdragen
- Donateursbijdragen
- Giften en bijdragen

3.000
1.340
3.680
8.020

5.100
1.590
4.145
10.835

3
3

8
8

8.023

10.843

12.600

-

12.600

-

138

121

260

138

121

260

12.738

121

Overige baten
- Bankrente en -baten

Totaal baten

-

LASTEN

Besteed aan doelstelling
- Bijdrage projecten

-

Beheer en administratie
- Beheer- en administratiekosten
- Bankrente en -kosten

Totaal lasten

106
154
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15.07.2010 - 31.12.2010
€

2019

2018

€

€

RE SULT AAT

4.715-

Toevoeging/onttrekking aan:
- Algemene reserve
- Bestemmingsfondsen

4.715-

10.722
-

Resultaat

4.715-

10.722

10722
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Kasstroomoverzicht

2019
€

€

A. Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Mutatie in vorderingen
Mutatie in kortlopende schulden

4.7154.715-

B. Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

Mutatie bestemmingsreserve
Mutatie liquide middelen

6.617
1.902

Liquide middelen
- Stand per einde boekjaar
- Stand per begin boekjaar

39.846
37.944

Mutatie liquide middelen

1.902
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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 activa

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
bestemmingsfondsen.
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.

7

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 niet direct zijn toe te rekenen aan de doelstelling of het verwerven van baten.
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Toelichting op de balans
per 31 december 2019
31-12-2019
€

31-12-2018
€

846
39.000

3.437
34.507

39.846

37.944

Besteding

Stand per
31-12-2019
€

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, bedrijfstelerekening

Stand per Toevoeging
01-01-2019
€
€

€

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Lerato Educational Centre in
Johannesburg te Zuid-Afrika
Cor van Haasteren Trust in Maseru
te Lesotho Studiefonds 5
Kebebush Addis Abeba
Ethiopië 1
Kebebush Addis Abeba
Ethiopië 2
Kebebush Addis Abeba
Ethiopië 3
Ecole Soleil de Hollande
in Haiti
Overige project(en)

5.000

-

2.500-

2.500

1.250

-

1.250-

-

3.000

-

1.500-

1.500

-

1.600

400-

1.200

-

1.000

333-

667

-

10.000

-

10.000

-

-

-

-

9.250

12.600

5.983-

15.867
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

Algemene reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

28.694
4.715-

17.972
10.722

Stand per 31 december

23.979

28.694
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Toelichting op de staat van baten
en lasten over 2019

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 over de periode 2019
in totaal € 8.023. Hiervan is besteed aan "Beheer en administratie een
bedrag van € 138. Procentueel is dat 1,7%. Dit percentage is bijzonder laag doordat de
bestuursleden en een aantal andere organisaties hun werkzaamheden kosteloos uitvoeren.

Noordwijkerhout,
Stichting 2 help CHILDREN

Het bestuur:

Frans Heemskerk

Cees van Haasteren

Lideke de Swart

Bert van Zoolingen

Voorzitter

Bestuurslid

Secretaris

Penningmeester
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Achtergrondinformatie

Bestemmingsfondsen

De Stichting ondersteunde ultimo het verslagjaar vier projecten. Deze projecten betreffen de verbetering
van de positie van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De hulp wordt geboden in de meest brede
zin van het woord, één op één en zonder kosten.
Algemene reserve

Het resultaat over 2019 van € 4.715 is onttrokken aan de algemene reserve.
Het resultaat over 2018 van € 10.722 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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