ST. KINDERHOUSE NOORD-IERLAND,
Dirk Hartogstraat 429,
4012 GE BREDA.

Gendringen, 02 maart 2021.
Geachte Bestuur,
Ingevolge Uw opdracht, hebben wij de jaarstukken van de Stichting over het
boekjaar 2020 opgemaakt.
1. OPDRACHT:
Uw opdracht omvat het samenstellen van de jaarrekening vanuit de door U
bijgehouden administratie, alsmede de overgelegde aantekeningen en
bescheiden, welke zonodig mondeling werden toegelicht.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens
berust bij de leiding van de huishouding.
1.1
Presentatie jaarrekening:
De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld met inachtneming van de
vereisten in de wetgeving.
2. ALGEMEEN:
2.1 Bestuur:
Per balansdatum bestaat het dagelijks bestuur uit de volgende personen:
De heer F. Kuiper (voorzitter);
Mevrouw C.J.M. Brinksma-Koning (penningmeester);
De heer A.J.M. Verweij (secretaris);
Mevrouw G.G.M. Peters-Hogenkamp (lid);
2.2. Oprichting:
Bij notariële akte d.d. 11 november 2005 verleden voor notaris Mr. Alain
Rudolf Nicolaas Joseph Rouppe van der Voort te Breda is opgericht de
Stichting Kinderhouse Noord-Ierland. De activiteiten worden met ingang
van voornoemde datum/respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening
en risico van Stichting Kinderhouse Noord-Ierland. Het stichtingskapitaal
bedraagt € 0,--.
Het startkapitaal vloeit voort uit het overtollige saldo van de werkcommissie
Noord Ierland.

-22.2
Activiteiten:
De stichting heeft ten doel:
-fondsen te werven zonder winstoogmerk ter bevordering en uitvoering van
activiteiten voor het Kinderhouse Killough;
-het verwezenlijken van een veilige toekomst voor kinderen en jongelui,
waaronder geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, door het bereiken
van een grotere gemeenschapszin tussen kinderen en hun directe omgeving;
-het bevorderen van ontplooiingsmogelijkheden van kinderen met een sociale
en culturele achterstand;
-het bevorderen van vrede en een goede verstandhouding tussen
bevolkingsgroepen;
-het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Mocht U, na bestudering van de inhoud van dit rapport, nog nadere
toelichtingen wensen, dan zijn wij daartoe gaarne bereid.
Erop vertrouwende, hiermede aan Uw opdracht te hebben voldaan, verblijven
wij,
Hoogachtend,

B.P.J.M. Striekwold.
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B A L A N S per
(met de vergelijkende
ACTIVA:
2020:

2019:

VLOTTENDE ACTIVA:
Vorderingen:
Overige vorderingen

€

Liquide middelen:
Geldmiddelen

€ 18698,--

€ 19318,--

_________

_________

€ 18703,-========

€ 19323,-========

5,--

€

5,--
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31 december 2020:
cijfers over 2019)
PASSIVA:

EIGEN VERMOGEN:

2020:

2019:

€ 18001,--

€ 18621,--

KORTLOPENDE SCHULDEN:
Overige schulden
€

702,--

€

702,--

_________

_________

€ 18703,-========

€ 19323,-========
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EXPLOITATIEREKENING over 2020:
Netto-resultaat projecten

-/-

€ 167,--

Overige giften

€ 240,-_______

Netto opbrengsten

€

73,--

Af: diverse kosten:
Overhead kosten

€ 194,--

Algemene kosten

€ 500,-_______

Som der exploitatiekosten
Exploitatieresultaat

€ 694,-_______
-/-

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Exploitatiesaldo

€ 621,-€ 1,-_______

-/-

€ 620,-======

-6KASSTROOMOVERZICHT 2020:
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Exploitatieresultaat

-/-

Rentebaten
Kasstroom uit operationele activiteiten

€ 621,-€ 1,-_______

-/-

€ 620,-======

Liquide middelen:
Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen boekjaar
Liquide middelen per 31 december

€ 19318,--/-

€ 620,-_________
€ 18698,-========

-7TOELICHTING ALGEMEEN;
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:
Vorderingen:
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat:
Opbrengsten:
De opbrengsten omvatten de netto-resultaten van de projecten en de overige
ontvangen giften.
Exploitatiekosten:
De kosten worden bepaald met inachtneming van waardering en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar, waarin deze
voorzienbaar zijn.
Financieel resultaat:
De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking
hebbende rente-opbrengsten en –lasten van uitstaande rekening-courant
bankiers.

-8TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020:
VORDERINGEN:
Van de verantwoorde vorderingen heeft geen bedrag een looptijd van meer dan
één jaar.
Overige vorderingen:

31-12-2020:

31-12-2019:

Rente Rabobank

€
5,-========

€
5,-========

NL12RABO03843.81.545

€

€

NL61RABO1023.375.729

€ 13015,-_________

€ 13013,-_________

€ 18698,-========

€ 19318,-========

LIQUIDE MIDDELEN:
5683,--

6305,--

-9EIGEN VERMOGEN:
Voorziening

€ 18001,-========

Toelichting voorziening:
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo
Stand per 31 december

€ 18621,--/-

€ 620,-_________
€ 18001,-========

KORTLOPENDE SCHULDEN:
Overige schulden:
Administratiekosten

€ 702,-========

-10TOELICHTING op de EXPLOITATIEREKENING OVER 2020:
NETTO-RESULTAAT PROJECTEN:
Project Tholen Mank:
Opbrengsten/donatie/giften
Kosten

€
-/- €

2625,-2792,--/-

Overige giften
af: Overhead kosten:
Bestuurskosten
Bankkosten
Overige kosten

€ 167,-€ 240,--

€
-,-€ 194,-€
-,--

€

194,--

Algemene kosten:
Accountants-/Administratiekosten

€

500,--/- € 694,--

Exploitatieresultaat

-/- € 621,--

Rente baten

€

Exploitatiesaldo

€ 620,-======

Breda, 02 maart 2021.

F. Kuiper (voorzitter)

1,--

-11OVERIGE GEGEVENS:
Vrijstelling accountantscontrole:
Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overgelegd aangezien
Stichting Kinderhouse Noord-Ierland valt binnen de door de wet (in artikel 396
lid 1 van Boek 2 BW) gestelde grenzen en de vennootschap derhalve,
ingevolge artikel 396 lid 6, vrijgesteld is van de verplichting tot het laten
instellen van de in artikel 393 lid 1 bedoelde accountantscontrole van de
jaarrekening.
Statutaire bepaling inzake de bestemming van het exploitatieresultaat:
In de statuten staat niets expliciet vermeld met betrekking tot de
winstbestemming. Volgens artikel 13 van de statuten beslist, in alle gevallen
waarin de statuten niet voorzien, het bestuur.
Verwerking exploitatieresultaat:
Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat over 2019 als volgt te
bestemmen:
Exploitatie saldo

€ 620,-_______

Vermindering van voorziening

€ 620,-======

