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Geachte heer van Haasteren,
Hierbij ontvangt u het rapport van feitelijke bevindingen met betreaing tot de
overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot de juistheid van de
opgenomen cijfers in het financie1e verslag van de Stichting 2 help CHILDREN.
Daarnaast ontvangt u de map met administratie van de stichting retour.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

van' 1 eer AJ

Bijlagen: 3

Grant Thornton Accountants en Adviseurs BM, is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International),
Grant Thornton Accountants en Adviseurs BM, is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag under nummer 28105565. Op al onze diensten zijn de algemene
voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank to Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van doze voorwaarden. ledere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden.
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN
INZAKE FINANCIEEL VERSLAG
STICHTING 2 HELP CHILDREN
Opdracht

Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot
de juistheid van de opgenomen cijfers in het financiele verslag van de
Stichting 2 help CHILDREN en de toelichting daarop, alsmede of de besteding in lijn
liggen met de doelstelling van de stichting. De werkzaamheden zijn uitgevoerd over het
boekjaar 2011. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden
Het is de bedoeling, dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit
rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u
er op, dat indien wij aanv-ullen.de werkzaamheden zouden hebben verricht of een
controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen
zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanrnerking zouden zijn gekomen.
Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemrning met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4400, "opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiele informatie".
1 Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met de
Stichting 2 help CHILDREN zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke
bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde
van de overeengekomen werkzaamheden, betekent dit dat op de onderzochte financiele
informatie geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een
beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in, dat aan onze rapportage geen
zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van de juistheid en
volledigheid van de cijfers opgenomen in het financiele verslag over de periode
1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 van Stichting 2 help CHILDREN en de
toelichtingen daarop.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton Internatipnal).
Grant Thornton Accountants en Adviseurs IV, is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag under nummer 28105565. Op al onze diensten zijn de algemene
voorwaarden, gedeponeerd ter griffin van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. ledere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden.
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Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht in het kader van onze opdracht voor het
financiele verslag van Stichting 2 help CHILDREN over de periode 1 januari 2011 tot en
met 31 december 2011.
1. Het eindsaldo volgens het bankafschrift ultimo 2011 afstemmen met het financiele
verslag.
2 De ontvangen opbrengsten uit sponsorbijdragen, giften en bijdragen en
donateursgelden volgens de bank afstemmen met de verantwoorde baten volgens het
financiele verslag.
3 De verantwoorde kosten afstemmen met onderliggende facturen/bescheiden.
4 De mutatie in de bestemmingsreserve afstemmen met bestuursverslag en onderliggende
bescheiden.
5 Rapporteren omtrent overige bevindingen welke voor uw oordeelsvorming van belang
kunnen zijn.
Beschrijving van de feitelijke bevindingen

Liquide middelen

De saldi van de liquide middelen volgens het financiele verslag sluiten aan met het
Financieel Jaaroverzicht van de Rabobank.
Opbrengsten

De opbrengsten van Stichting 2 help CHILDREN worden in het financieel verslag
onderverdeeld naar sponsorbijdragen, donateursbijdragen en giften en bijdragen.
Sponsorbijdragen

In totaal is er voor € 3.100 aan sponsorbijdragen op de bank ontvangen, dit stemt overeen
met de verantwoorde sponsorbijdragen volgens het financiele verslag.
Donateursbijdragen

In totaal is er voor € 1.240 aan donateursbijdragen op de bank ontvangen, dit stemt overeen
met de verantwoorde donateursbijdragen volgens het financiele verslag.
Giften en bijdragen

De verantwoorde giften en bijdragen volgens het financiele verslag over 2011 bedragen
€ 8.514. De ontvangen bedragen volgens het grootboek en de daadwerkelijke ontvangsten
volgens de bank aangesloten. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Kosten

De in het financieel verslag verantwoorde kosten zijn ontleend aan de onderliggende
facturen en bescheiden. De opgenomen lasten zijn tevens in lijn met de activiteiten van de
stichting.
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Bestemmingsreserve

De toevoeging aan de bestemmingsreserve volgens het financiele verslag bedraagt
€ 13.041. De toezeggingen aan de vermelde fondsen in de toelichting op de balans
per 31 december 2011 zijn vastgelegd in een door het bestuur ondertekende besluitenlijst.
In 2011 is een bedrag van € 5.000 besteed aan het fonds Cot van Haasteren Trust in Maseru
te Lesotho. Dit bedrag stemt overeen met de uitgaande geldstroom volgens het
bankafschrift en de ontvangst van dit bedrag is bevestigd door het betreffende fonds
middels een brief die tevens is opgenomen in de nieuwsbrief van januari 2012 gepubficeerd
op de website.
Het Mara Majola project is stopgezet omdat het niet mogelijk bleek om de juiste mensen te
vinden die de belangen van het bestuur zouden kunnen behartigen. In de door het bestuur
ondertekende besluitenlijst is vastgelegd dat de gelden voor dit project van € 10.000 worden
gereserveerd voor het Cot van Haasteren Trust (Lesotho 2).
Algemene reserve

Er is vooralsnog geen bestemming voor het resultaat over 2011, deze is toegevoegd aan de
algemene reserve.
Overige bevindingen

Er zijn geen bevindingen.
Overige aspecten

-

beperking in verspreidingskring en het gebruik

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting 2 help CHTT DREN
aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden en de
resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan
andere te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.
Alphen aan den Rijn, 19 juli 2012
rant Thorn on Accountants en Adviseurs B.V.

G van 't Ve AA

Paraa voor waarmerkingsdoeleinden:

Financieel verslag
over 2011

VOOR WAARMERK1NGSDOELEINDE
GrantThcynjon

14/

"L.

Datu

Para f

Grant Thotqto
Accountants en Adviseurs BM.

1 Verslag van het bestuur

Begin 2011 zijn Bert en Marja van Zoolingen naar Zuid Afrika geweest en hebben daar een bezoek
gebracht aan Lerato. Zij hebben onder andere gesproken met de farnilie van Stef Bos in verband met de
start van een mogelijk nieuw studiefonds. De gesprekken daarover hebben uiteindelijk niet geleid tot het
concreet starten van dit project. Er is vastgesteld dat het project met de voorlopige werktitel
"Klara Majola" geen doorgang kon vinden omdat het voor ons niet mogelijk was om de juiste mensen te
vinden die in Kaapstad in het kader van dit project onze belangen kunnen behartigen. Wij waren er niet
100% van overtuigd dat alle bijdragen op de juiste plek terecht zouden komen. In goed overleg met de
familie van Stef Bos is dan ook besloten om dit project te stoppen.
Op 11 februari bezochten Marja en Bert de creche in Lerato en werden er allerhartelijkst ontvangen door
de kinderen, Sister Mary, Dr. Bruno en de leerkrachten. Dr. Bruno liet de voortgang van de
werkzaamheden zien. Er is een bron geslagen en de Lerato creche beschikt daardoor over stromend water.
Inmiddels is men begonnen met de aanleg van sanitaire voorzieningen.
Verder waren de voorbereidingen voor de bouw van de community hall' in yolk gang. Ten slotte werd
geconstateerd dat Lerato beschikt over een 'mini hospitaaltje', een ruitnte waar een Poolse zuster eerste
hulp kan verlenen aan de kinderen van de creche.
Begin dit jaar zijn 6 kinderen uit Lesotho gaan studeren met een beurs van 2 help CHILDREN.
In Lesotho loopt het schooljaar van januari tot december en de lagere school duurt zeven jaar.
Het bestuur van de Cor van Haasteren Trust is iedere zaterdagmorgen aanwezig om de leerlingen te
ontmoeten en zo nodig te helpen. De scholen beginnen eind januari en dus op de tweede zaterdag van
januari konden de leerlingen die hulp nodig hebben zich aanmelden. Dit jaar waren er maar liefst 41 (!)
aanmeldingen voor een studiebeurs en helaas konden er maar 12 geholpen worden, waarvan 6 met het
geld van 2 help CHILDREN. Het is altijd plinlijk om te moeten kiezen en dus zijn er criteria voor nodig.
Zo wordt er voorrang gegeven aan de armste kinderen en aan de kinderen met het beste examenresultaat.
Wij zijn Gerard Mathot natuurlijk bijzonder dankbaar dat hij zoveel moeite en tijd steekt in het welzijn van
de kinderen in Lesotho. Van de reis naar Zuid Afrika is een fotoverslag op de website van de stichting
geplaatst.
In Lerato wordt hard gewerkt aan de bouwplannen van de community hall. Het bestuur van
Lerato Educational Centre heeft ons medegedeeld dat zodra de vergunningen en de totale fmanciering van
de nieuwbouw rond zijn, gestart zal worden met de bouw. Het project in Lesotho is in 2011 gestart.
Er studeren thans 6 kinderen met een beurs van 2 help CHILDREN.
We hebben de Cor van Haasteren Trust een aanvullende donatie gedaan, zodat er met ingang van het
volgende schooljaar wellicht nog meer kinderen met een beurs van 2 help CHILDREN kunnen gaan
studeren.
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Het bestuur is constant bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor het starten van nieuwe
projecten. Daartoe onderhouden wij contacten met diverse instanties, stichtingen en personen, in het
binnenland, maar ook in het buitenland. Dankzij uw guile bijdragen zijn wij namelijk in staat om naast de
bestaande projecten in Zuid Afrika en Lesotho mogelijk nieuwe projecten te starten.
Eind 2011 zijn wat eerste `hersenspinsels' ontstaan die in de loop van 2012 verder vorm moeten gaan
krijgen. Na het prachtige matinee in 2010 hopen we in 2012 wederom een mooi event te kunnen
organiseren waarmee we weer, naast de huidige geweldige steun van velen van u, extra fondsen kunnen
genereren voor bestaande en nieuwe projecten.
Wij hopen dat we op u kunnen blijven rekenen.
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Frans Heemskerk

Bert van Zoolingen

Cees van Haasteren

Penningmeester

Secretarir

Voorzitter

Contactgegevens
Stichting 2 help CHILDREN

website

www.2helpchildren.n1

1 Rabobank

Tespellaan 3

e-mail

info@2helpchildren.n1

1 BIG code

kvk

27348815

1 ANBI-status

2211 VT NOORDWIJKERHOUT
The Netherlands

vanaf 15.07.2009
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Balans per 31 december 2011

31 december 2011

31 december 2010

(na verdeling batig saldo)

ACTIVA

Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

38.041

30.000

38.041

30.000

31 december 2011

31 december 2010

13.041
25.000

30.000

PASS IVA

Reserves en fondsen
Algernene reserve
B es temmings fonds en

38.041

30.000

38.041

30.000

Kortlopende schulden
Overlopende pas siva
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Staat van baten en lasten over
2011

2011

2010

BAT EN

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

3.100
1.240
8.514

Overige baten
- Bankrente en -baten

Totaal baten

12.854

1.175
6.167
25.412
32.754

368
368

7
7

13.222

32.761

26
155

106
154

181

260

181

260

LAS TEN

Besteed aan doelstelling
- Donateursbijdragen, giften en bijdragen
- Benefietconcert

Beheer en administratie
- Beheer- en administratiekosten
- Bankrente en -kos ten

To taal lasten
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2011

2010

€

€

RESULTAAT

13.041

32.500

To evoe gifig/ onttrekking a an:
- Algemerie reserve
- Bestemmingsfondsen

13.041

Resultaat

13.041

32.500
32.500
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Kasstroomoverzicht

2011

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

13.041

13.041
B. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie bestemmingsreserve

5.000-

Mutatie liquide middelen

8.041

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

38.041
30.000

Mutatie liquide middelen

8.041
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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 beschilddng.
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
bes temmings fonds en.
Bestemmingsfindren
De bestemmingsfondsen bestaan uit donaties, giften en schenkingen waaraan door de stichting of derden
een specifieke bestemming is gegeven.
Overige schulden en overlopende passive

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

Baien
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 adrninistratie, 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 2011

3 1-12-201 1

31-12-2010

41
38.000

1.000
29.000

38.041

30.000

Besteding

Stand per
31-12-2011

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, bedrijfstelerekening

Stand per
Resultaat01-01-2 01 1 bestemming
Reserves en fondsen
B es temmingsreserves
Lerato Educational Centre in
Johannesburg te Zuid-Afrika
C or van Haasteren Trust in Maseru
te Lesotho
Klara Majola studiefonds
Plaas te Zuid-Afrika
Overige project(en)

10.000

10.000

7.500

10.000

10.000

10.0 00-

5.000-

2.500

12.500

2.500

30.000

5.000-
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25.000

31-12-2011

31-12-2010

Algernene reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

13.041

Stand per 31 december

13.041
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Toelichting op de staat van baten
en lasten over 2011

Beheer en adrninistratie
De post "Beheer en administiatie" betreft kos ten en uitgaven voor (interne) beheersing en
administratievoering. Hiertoe behoren alle kos ten van de werkoiganisatie, voor zover deze
niet ten dienste s taan van de doelstellingen.
De totale baten van de stichting bedroegen over de periode 2011
in totaal € 13.222. Fliervan is besteed aan "Beheer en administratie een
bedrag van € 181. Procentueel is dat 1,4%. Dit percentage is bijzonder laag doordat de
bes tuursleden en een aantal andere organisaties hun werkzaamheden om niet uitvoeren.

Noordwijkerhout, 30 juni 2012
Stichting 2 help CHILDREN
Het bestuur:

Frans Heemskerk

Voor#tter

Bert van Zoolingen

Cees van Haasteren

Penningmeester

Secretaris

VUOR WAARMERKINGSDOELEIND

i
Datan

J

GrantTrn on

I Paraaf

Grant T rnton
Accountants en dv eurs BM,
12

8

Achtergrondinformatie

Bestemmingsfondsen

Lerato Educational Centre in Johannesburg te Zuid-Afika
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 € 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 stichtte 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 € 10.000,00 toegezegd, uit te betalen in 4 jaarlijkse gelijke termijnen
van € 2.500. De eerste termijn is in december 2010 overgemaakt.
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Klara Megala 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 van € 10.000 gebeurt in nauwe samenwerking met de in Zuid-Afrika
woonachtige familie van Stef Bos. Ben 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).
In de loop van 2011 is het project met de voorlopige werktitel stopgezet omdat het niet mogelijk bleek om
de juiste mensen te vinden in Kaapstad die de belangen van het bestuur zouden kunnen behartigen.
Het bestuur was er niet gerust op dat de bijdragen op de juiste plek terecht zouden komen. Aangezien er
enkel projecten worden gestart wanneer Cr niets aan de strijkstok blijft hangen, is in goed overleg met de
familie van Stef Bos besloten om te stoppen.
Het bestuur heeft unaniem besloten om aan de Cor van Haasteren Trust (Lesotho 2), naast de eerder
toegezegde bijdrage van € 10.000 in 2010, in het jaar 2011 wederom een bijdrage toe te zeggen voor het
studiefonds van opnieuw € 10.000. Ook dit bedrag wordt in vier jaarlijkse termijnen van € 2.500 aan de
Cor van Haasteren Trust overgemaakt, te beginnen december 2011.
Algemene reserve
Er is geen bestemming voor het resultaat over 2011, het resultaat over 2011 van € 13.041 is toegevoegd
aan de algemene reserve.
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