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INZAKE FINANCIEEL VERSLAG
STICHTING 2 HELP CHILDREN
Opdracht

Wij hebben cen aantal specifieke werkzaamheden verricbt met berrekking tot
de juistheid van de opgenomen cijfers in het Unancële versiag van de
Stichting 2 heip CHILDREN en de toeichung daarop, alsrnede of de besteding in bjn
bggen met de doetsreiling van de stichth1g. Dc werkzaamhederi zijn uitgevoerd over bet
boekjaar 2012 Den rapportage bevat de uitkom5ten van deze werkzaamhedeir
Het is de bedoeling, dat u zeifeez corded vormt over de werkzaamhederi en over de n
ranport weergegeven bevindingen en cp basis daarvan uw eigen concluete uekt. Wii vAjzen o
er up, dat indien wij aanvullende erkzaanth,dr zouden hebben verñcht of ten
controle- of beoordelingsop&acht zouden hebben uirgevoerd weliicht andere onderwerpen
zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomea
Aard .n r.ikwijdt. van de verrichie wericnamheden
Wij hebben ann werkzaamhederi verricht In overeenscerrming met Nederhnds rechc
waaronder Srandaad 4400, opdrachten tot bet vemchten van overee2Re omen pecifleke
werkzaamheder met betr&àing rot financiete infonnarie”.

I

w

Her dod van deze opdracht tot het verdcbren van overeengekomen specifieke
werlct,amheden is het verñchten van die werkzaamheden die wij met de
Suchung 2 help CHILDREN zijn overeengek-omen en her rapporteren over de feitebjke
bevindiogen. Aangezien wij slechrs versiag deco van feirelijke bevindingen uit hoofde
van de overeengekomen werkzaamheden, betekent dit dat op de onderzochte financiele
informatie geen accouncantscontrole is toegepast en dat evenmin een
beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdr in, dat no ooze rapportage geen
zekerhed kan worden ondeend omtrenr de gerrouwbeid van de juistheid en
volledigheid van de cijfers opgenomen in her Financiële versiag over de periode
I januari 2012 tot en met 31 december 2012 van Sdchting 2 help CHILDREN en de
coeichtingen daarop.
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An instnct for gow-th

Bnchrljving uitgevoerd. sp.clflek. weckzaamhedon
\Vii tebben de vogende werL:aan. Seden verñcht n bet kadcr ‘-au onze opdrachr voor Set
1nancicle versing vii Shchtmg 2 help CHILDREN ov de pertode I anuau 2012 lot en
met 31 3ecernber Xi12.

1.

Het esndsaldo volgens bet banknfscbrift u1mo 2012 afstemmen met liet financièle

2

Dc ontvangen ophrengsten uit sponsorbijdiagen, giften en bijdragen en
donateursgelden volgens de batik afstemmen met de verantwonrde baten volgens liet
flnanciële Vetsiag.

3

DC verantwoorde kosten afstentijicit met onderbggcndc acwren/bescheiden.

4

De mutade in de beemrnsngsreserve afsremmen met bestuursverstag en onderhggende
bscheden.

5

Rapporteren omzrent ovenge bevindirgea welke voor uw oordeeisvorming van belang
kunnen zljn.

B.sthrijving van de fciteUjke bevindingen

Lquide middelen
De aI& van de liquide middelen volgens het fmanciee versiag sluiten aan met bet
bankafschriften van de Rabobank.
Opbrengsten
De opbrengsten van Stichiing 2 heLp CHILDREN worden in het financieel versiag
onderverdeeld naar sponsorbijdragen, donateursbijdragen en giften en bijdragen.
Sponsorbijdragen
Tn toraal ‘ er voor € 2.500 aan sponsorbiidragen op de bank ontvangen, dit stemt overeen
met tie veranrwoorde sponsorbipdragen volgens het financiele verstag.
DonateLrsbijdragen
5 er voor € 1.215 aan dozateursb’jdragei op de bank onivangen, dit stemr overren
In tonal i
met de veraurwoorde donateursbndrgen volgens he: frnanciéle versiag.
Giften en bjdragen
Dc verantwoorde gifren en bidragen volgens het Enanciele versiag over 2012 bedragen
€ 3.800. Dc ontvangen bedragert volgens bet ootboek en de daadwerkeLkc ontvangten
volgens de hank angesimnen. 1-Tierbi: zin geen bi
zondrheden geconstateerd.
1
Kosten
Dc in bet financieel versiag venntwoorde kosten zijn ontleend no de onderliende
facttren en bescheiden.
Er is in 2012 sprake geweest van een eenmalige sponsoring van de salariskosten aan het
Pabaflong Day-Care Centre van € 5.000. Deze afgestemd met onderliggende hescheiden,
De opgenomen lasten zijn

in

lijn met de activiteiten van de stichcing.
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Sestemming sreserve
Dc toevoeging no de bescemxningsreserve volgens bet Enauciele verslag bedraagt
€ 5.000. De toezeggingen am de vermede fondseri in de toeiichñng op de ba]ans
per 31 december 2012 zija vastgelegd in ecu door het buur ondertekende besluitenlijst.
102012 is een bedng van € 6.250 besteed aan het fonds Cor van 1-]aasteren Trust in Maseni
te Lesotho. Dit bedrag sternt overeen met de uitgade geldsocm vogens Set
bankafscli,ft
Argeniene reserve
Er is voorasnog geeri besternining voor het reulrn: over 2012, deze is toegevoegd node
algettene reserve
Overige bevindingen
Er zijo geen bcvin±ngen.
Overige aspecton beperking in v.rsrneidingskring on het gebruik
Deze npportage s uitsiuitend besten,d voor het bestuuz van Stithung 2 help CHILDREN
aangezien anderen die niet op de hoogte zin van bet doe] van de werkzaamheden en de
resuhEten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage met nfl
andere te verstrekken zonder onze rntdrukkelijke toestemming vooraf.
-

Aiphen aan den Rijn, 18 december 2013
en Adviseurs By.
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Financieel versiag
over 2012
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Versiag van het bestuur

Zoals bekend, heeft onze srithting a’s dccl het (doen) ontwikkelen, ondersteunen, bevorderen en
verbeteren van opvang, begeleiding, welzin en gezondheid, educatie en ontplooiingsmogelijkheden van
kinderen in ontwikkelingsianden die (in potentie) voldoen aan de criteria van de Staat der Nederlanden om
in aanmerking te komen veer ontwikkelingshulp en/of ontwikkelingssamenwerking.
Om dii waar te kunnen maken, orienteren wij ens doorlopend op mogelijkheden om extra middelen te
genereren.
Terugblikkend op het nt 2012, stellen wij vast dat het dienaangaande voor ens ceo tussenjaar is geweest.
We hebben als bestuur verder stilgestaan bij de uitbouw van onze projecten. Oak hebben we de nodige
energie gestopt in bet informeren van onze sympathisanren/donateurs en onze nieuwsbneflezers.
Do eerste ideeen zijn ontstaan veer nieuwe events waarmee we de kas van onze stichting verder kunnen
aanvullen. Er lijken zich wat mogelijkheden af te tekenen die in 2013 verder concreet gemaakt zullen
worden.
Op dat moment zulien vAj ook duiden hoe wij de algemene reserve groot € 10.998 in willen gaan zetten.
In 2012 zijn do eerste contacten gelegd met de Stichting Ninos de Guatemala. We hebben een mogelijke
samenwerking onderzocht. In 2013 zal daar concreet invul]ing no gegeven worden.
Al metal een jaar waarin we hot nodige denkwerk hebben verricht en contacten hebben aangeboord voor
verdere samenwerking in het kader van uitbreiding van onze fondsenwerving.
Wij ]djken temg op een waardevol jaar met verdere uitbouw van onze projecten en nieuwe kansen en
rich tinge.
Namens het bestuur

Frans Heen,skerk
voorzitter

Frans Heemskerk
T/oot,jller

Cees van Haasteren
Sereta,is

Bert van Zoolingen
Pen#ingmeester

Contactpcnvc as
Stickling 2 help CHILDREN

webs{te

ww’v.2belpchildrcnnI

Rabobnk

Tespellaan 3

e-mail

info@2hclpchildrenri]

BIC code

2211 VT NOORDWUKEImOIYr

kvk

27348815

.NBI-status
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Balans per 31 december 2012

(n verdeling babg aIdo)

31 december 2012

31 december2011

€

€

€

€

ACTIVA

Viottende activa
Overige vorderingen
Liquide rniddden

34.748

38.041

34.748

38.041

31 december2012

31 december2011

€

€

€

€

PASS IVA

Resents en fondsen
Algemene reserve
Eestemmingsfondsen

10.996
23.750

13.041
25.000
34.748

38.041

34.748

38041

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
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Staat van baten en lasten over
2012

2012

2011

€

€

BAT EN
Baten ult cigen fondsenwerving
Sponsorbijdragen
Donztcursbijdragen
Giften en bijdragcn
-

-

-

2500
1215
3800
7.515

3.100
1.240
8.514
12.8 54

588
588

368
368

8.103

13222

Overige baten
-

Banhente en -baten

Total baten
LASTEN
Besteed
-

nfl

doelstelling

Bijdrage proecten

5.000

-

5.000

-

Beheer en administratie
-

-

Beheer- en administradekosten

Bankrente en -kosten

Totaal lasten

24
122

26
155

146

181

5146

181
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2012

2011

€

€

RflULTAAT

2.957

13.041

Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen

2957
5_000-

13.041

Resultait

2043-

13.041

-

-

-
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Kas stroomoverzicht

A. Kasstroom nit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Mutatie in vorderingen
Mutatie in kortiripende schulden

2.0 43-

2,043-

B. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
C. Kasstrnom nit financieringsactiviteiten
Mutatie bestemmingreserve
Mutatie liquide middelen

Liquide ,niddelen
Stand per cinde hoekjaar
Stand per begin boekjaar

-

-

Muade liquide middelen

12503.293-

34,743
38.041
3.293-
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Grondsiagen voor wandering en
resultaatbepaling

Activiteiten

Dc activiteiten van de stichting bestaan uit bet wen’en van fondsen om ontwikkelingswerk te

financieren.

Dc süchting wordt door de belastingdienst als cen Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt.
Algem..n
Dc ba!ans en. staat vn baren en hszen zin opgernaakr op basis van historische kosrpn;s. De waardeñng
van activa en passiva geschiedr voor zover flier 3nders is venneld, tegen norninaie waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin
her jiar waann ze voorzienbaar zijn.

ze

zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord th

Overig. vardefingen en ov.rlop.nde activa
Dc vorderingen zin gewnrdeerd tegen nominaW waarde onder aftrek van de no&g geachte
voorzieningen.
Liquid. midd&.n

De liquide rniddelen zijn gewaardeerd tegen nonunale waarde. Indien niet anders is vermeld staan deze ter
vrije beschikking.
Reserves en fendsen

De stichting is gehouden de reserves en fondsen
waartoe deze in her levten werden geroepen.

nfl

rc wenden in overeensrernming met de doelstellingen

De algemene reserve berreft het vemiogen dat niet vastgelegd of benodigd is voor de aanvullirig van de
b es temmings fonds en.
&stmimingsJbndsc

Dc bes:emniingsfondsen besraan nit donaes gif:ei en schenkingtn waaraan don, de stichting of derden
ten speciEcke beterntring is gegeven.
Overige schulden en oveflopend. passive
De schulden zijn gewardeerd tegen norninale wairde.
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Grondsiagen voor d. r.sultaatbepaling

Onder baten worden verunr alle it Set bo&ëaar ontvangen bdmgen UI! gifter., schenkinger.. dor.atie en
subsidies, evenals giften, schenkingen, doi,aües en subsidies die betrekking bebben op her boekaar en
waarvan met grote mare van zeketheid kan worden gesteld dat deze flog ontvanrn zullen worden.
J_aszcn
Onder lasten worden verstaan alle nfl het boekjan roe te rekenen bestedingen ten behoeve van de
doelstefling. Ook behoren hiertoe kosten van elgen fondsenwerving, zijnde alle kosten van activiteiten
voor het verkxijgen van donaties, giften en schenkingen ten behoeve van de doebteffing. Dc kosten van
beheer en adminiscrade, zijnde de kosten die gemaakr worden voor interne beheersing en
adnünistratievoering die niet ditect zijn toe te rekenen Ian de doelstelling of bet verwerven van baten.
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Toelichting op de balans
per 31 december 2012

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, bedrijfsre[erekening

Stand per
01-01-2012
€

Algemene
res erie
€

1.098
33. 650

41
3B.000

34.748

38.041

Besteding

Stand per
31-12-2012
€

€

Reserves en fondsen
Besternrnira rescrves
Leraro Educauonai Centre in
Johannesburg te Zuid-Afnb

101300

Cot van Haasteren Tmst in Masem
te Lesotho

12500

Overige project(en)

2,500
25000

-

5.000

-

6.250-

11.250
2.500

-

5.000

10.000

6.250-

23.750
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31-12-2012
€

31-12-2011
€

Stand per I jannari
Re s ultaatbe stemming

13.041
2.043-

13.041

Stand per 31 december

10.998

13.041

Afremene reserves
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7 Toelichting op de staat van bairn
en lasten over 2012

Beheer en administratie
Dc post ‘Beheer en administrade” betreft kosten en uitgavcn voor (inteme) beheersing en
adtninistradevoering. Hiertoe behoren alle koscen vri de werkorganisatie, voor zover den
niec ten dienne staan van de doclsrellingen.
Dc totale baten van de suchcing bedroegen over dc periode 2012
in rozaal € 8.103. I-hen’an is besteed nn ‘Beheer en administrafie eet
bedng van € 146- Procenmeel is dat 1,8%. Dit percer[age is biizonder hag doordar &
bcsruursledcn en en aanral andere orgamsaties hun werkzaamheden kosteloos uitvoeren.

Noordwijkerhour 15 oktober 2013
Stichring 2 help CHILDREN
Het bestuur:

Frans Heemskerk

Cees van Haasteren
Snnfa,is

Bert van Zoolin2en
Penningmeerter
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Achtergrondinformatie

Bosto mm in gsto n d Sen

Lnuto Educational Cen/r in Johannesburg te Zuid-Afrikn
Lerato Educational Centre wad in 1999 opgerichr door de Salesische zuster Mary, iTs een
ontwikke[ingsproject veer veouwen en kinderen nit de township E&enhof
ten zuidet vaz Johannesburg.
Mode door de onmsbare donanes is her project snel succesvol geworden. Vand9ag de dig btedr her
cenrrnm een crèche met ruimre voor meer dan 300 kinderen, vañerend van 3 toE 9 au. De kinderen
kiijgen een kans om to leren en 3 maaltijden per dig. Zii worden verzorgd in 12 containers die aan het
centrum zijn gedoneerd. Dc containers zijn met Table huip ozgebouwd tot Uaslouiea
Dc etichung hecit .ut do opbrengsren cen bedxag van € 10.000,00 toegezegd voor do bouw viii cen
community haU. Do hail gaar gebruikt worden veer do acuvfte,ten van de crèche, man worth door Lerato
oak besch,kbaar gete1d aari de community van de township waarin de crèche gelegen is. Hierbij moet
men denken aan voorlichtingsbieenkomsien op her gebied van gezondheid. voeding en hygene, maar cok
aan bijeenkomsten in verband met huwelijk, geboorte en begtafenissen.
(or wn Haastere# Trial in Mann. 1€ Lesotho
Cot van Kaasteren word in 1951 in Oegstgeesr geboren en volgde een grafische op!eiding voor drukker.
Na eerst enige jaren us vrij-williger werkzaam to zijn geweest in do Filippijoen, India, Seychdllen en
Lesotho stichite hi; uireindeijk zijn eigen bedrijf EPIC Printers in Maseru Lesotho
Dc helaas veel [cong overleden Cot vroeg op zip ster(bed in 2002 an zLjn vuenden: “Look after
bovs’ Hiennee bedo&de hij de rnnuddels 30 jongens en mnsj voor e :1j de schoolgelden, de
leerhoeicen CT] soms ock he: levensonderhoud had betaald.

my

Zijn na]atenschap ‘sin De Car van Haasreren Trust’ ondergebracht, een studiefonds veer kinderen
‘viens ouders geer. of met voldoende financiele iniddelen hebben am de studio van hun kinderi Ce
kunnei betalen. Dc seiecdeprocedure worth uitgevoerd door rnensen die do taal en do culrutr van
Lesotho good kennen en du weten wnrover zij praren.
Uk do opbrengsten heeft de stichting € 10.000,00 toegezegd, nit te betalen in 4 jaarlijkse geijke termijnen
van € 2.500. De eerste termijn is in december 2010 overgemaakt,
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itt bestuu beth in 2011 unaniem besloren em nn deCor van Hasreren Trust (Lesorho 2), naasr de
eerder toegezegde bijdnge van € 10.000 in 2010, an het aar 2011 wederom ceo bijdnge toe re zeggen voor
het studiefonds vn opnheuw € 10.000. Qok dit bedrag wcrdt in vier jaarlijkse term,ynen van € 2500 nfl
deCor van Haasteren Trust overgemaakt, te beginnen december 2011.
Het bestuur heeft in 2012 unaniern besloren em nfl deCor van Haasteren Trust (Lesotho 3), naast de
eerder toegezegde bijdragen van € 10.000 in de jaren 2010 en 2011 wederom een bijdnge toe te zeggen
your het swdiefcnds van dit keer € 5.000, uit te betalen in vier aarli}kse termijnen van € 1.250 no de Cor
van Haasteren Tnisr overgemaakt, re beginnen december 2012.
Algemene reserve

Her neg2deve resuhaat over 2012 van € 2.043 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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