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JAARVERSLAG

Stichting Home of Hope NL te Almere



Aan het bestuur van
Stichting Home of Hope NL  
Wethouder Frankeweg 38 H  
1098 LB   Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

60/2017 P.G. Houtveen 15 juni 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 119.210 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van
€ 30.159, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Home of Hope NL te Almere bestaande
uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de toelichting
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
 de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). 



3                ALGEMEEN

3.1                Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in verschillende landen, met name
Home of Hope in Sri Lanka, het uitzenden van teams met hulpverleners naar verschillende landen; het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door naar de projecten
toe te gaan met teams met hulpverleners en/of vrijwilligers.

3.2                Vaststelling jaarrekening boekjaar 2017

In de Algemene Bestuursvergadering gehouden op 19 juni 2018 is de jaarrekening ongewijzigd goedgekeurd.
Het resultaat over 2017 is toegevoegd aan de overige reserves. Tevens is het bestuur gedechargeerd voor het
gevoerde beleid.

Ondertekening 

Voorzitter: R. Bijker...........................

Penningmeester: D.J. Bijker.....................................

Bestuurder F.E. van Helden............................
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2017 bedraagt € 30.159 tegenover € 2.333 over 2016. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2017

% €

2016

%

Verschil

€

Ontvangen giften 190.260 100,0 142.048 100,0 48.212
Uitgaven / goede doelen 154.700 81,3 129.600 91,2 25.100

Bruto-omzetresultaat 35.560 18,7 12.448 8,8 23.112

Kosten

Overige uitgaven / kosten 5.230 2,8 10.483 7,4 -5.253

Resultaat 30.330 15,9 1.965 1,4 28.365

Financiële baten en lasten -171 -0,1 368 0,3 -539

Resultaat voor belastingen 30.159 15,9 2.333 1,6 27.826

Belastingen - - - - -

Resultaat 30.159 15,9 2.333 1,6 27.826

4.2                Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden geanalyseerd:

2017

€ €

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Toename ontvangen giften minus gedane giften 23.112
Afname kantoorkosten 445
Afname algemene kosten 4.808

28.365

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Afname rentebaten en soortgelijke opbrengsten 411
Toename rentelasten en soortgelijke kosten 128

539

Toename resultaat 27.826
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1                BESTUURSVERSLAG

1.1                Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in verschillende landen, met name
Home of Hope in Sri Lanka, het uitzenden van teams met hulpverleners naar verschillende landen; het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door naar de
projecten toe te gaan met teams met hulpverleners en/of vrijwilligers.

1.2                Uitbreiding faciliteiten

Het nieuwe huis (Butterfly) dat in 2016 gebouwd is voor de jongste bewonertjes is in 2017 volop in gebruik
genomen. Momenteel wonen er acht kinderen. Wij ervaren dagelijks dat het wonen en spelen met
leeftijdsgenootjes een positief effect heeft op hun ontwikkeling.  

1.3                Aankopen

Samen met het Rehabilitation Centre hebben we in 2017 een nieuwe bus aangeschaft. Met deze nieuwe bus
worden kinderen uit de omgeving met een beperking naar het revalidatiecentrum gebracht en weer
opgehaald. Daarnaast wordt de bus, indien nodig, ingezet voor vervoer van de kinderen van Home of Hope.

1.4                Duurzaamheid en zelfvoorzienendheid

In 2017 hebben we ons plan om een bananen- mango- en kokosnotenplantage aan te leggen kunnen uitvoeren.
Letterlijk en figuurlijk werpen de bomen nu al hun vruchten af. In 2017 was de oogst zo goed dat alle Home
of Hope bewoners ervan hebben gesmuld en dat er daarnaast nog kratten mango's verkocht konden worden
op de markt. De opbrengst hiervan kwam ten goede aan de algemene begroting. Wij zien de aanleg van de
plantages als een goede investering die tevens bijdraagt aan ons streven naar duurzaamheid en
zelfvoorzienendheid.We hebben een begin gemaakt met het opwekken van onze eigen elektriciteit. Dit is voor
een groot deel mogelijk gemaakt door het charity event dat op 23 september 2017 plaats vond bij Squash &
Wellness in Bussum. Dankzij vele gulle giften hebben wij zonnepanelen kunnen installeren op het dak van het
hoofdgebouw en het gastenverblijf. We zijn zeer verheugd met deze investering. Dankzij donateurs als deze,
die zich bewust zijn van het nut en de effectiviteit van een diepte- investering, kan Home of Hope niet alleen in
stand gehouden worden, maar kunnen we een belangrijke stap zetten in het genereren van onze eigen
inkomsten. 

Inmiddels houdt Home of Hope ook een stuk of 30 kippen. Deze kippen zorgen ervoor dat er geen eieren meer
gekocht hoeven te worden. Elke ochtend haalt een van de oudere jongens de eieren op uit het kippenhok. Het
aantal wordt keurig in de administratie verwerkt. Alle eieren worden gebruikt in het eten voor de kinderen
van Home of Hope.

1.5                Voorbeeldfunctie

In 2017 groeide de interesse van de Sri Lankaanse overheid voor Home of Hope. Regelmatig wordt het
kindertehuis bezocht door overheidsfunctionarissen. Vaak zijn zij onder de indruk van het complex en de
manier waarop er gewerkt wordt. Home of Hope Sri Lanka dient steeds vaker als voorbeeld voor andere
kindertehuizen.      
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1.6                In liefdevolle herinnering 

Op 17 december 2017 is ons bestuurslid en vriendin Mary-Ann Kaarsgaren overleden. Mary-Ann's
betrokkenheid bij Home of Hope was groots. Samen met haar man en kinderen is zij meer dan 10 jaar op zeer
inspirerende wijze actief geweest voor onze stichting. We missen haar enorm. 

1.7                Financiële positie en toekomst stichting

In 2017 hebben we een bedrag van €190.260 ontvangen aan giften, waarvan €154.700 rechtstreeks is
uitgegeven aan Home of Hope Sri Lanka. Ruim € 5.000,- is besteed aan overige kosten, zoals kantoor en
organisatie. De financiële positie van de stichting is erg goed. Ultimo 2017 beschikt de stichting over een
liquiditeitssaldo van €119.209 en een te besteden bestemmingsreserve van €30.160.

N.B. Een bedrag van €20.000 is eind 2017 gedoneerd ten gunste van de renovatie van het meisjehuis. Deze
donatie is in januari 2018 overgeboekt naar Sri Lanka. Dit verklaart de relatief hoge toevoeging aan de
bestemmingsreserve in 2017. 

Stichting Home of Hope NL wordt financieel gedragen door vele betrokken donateurs; een groep
'steunpilaren' die gedurende een periode van vijf jaar, jaarlijks een substantieel bedrag schenkt; een groep
maandelijkse donateurs en een grote groep incidentele donateurs. Wij zijn hen allen zeer erkentelijk voor hun
vrijgevigheid. Ook zijn wij dankbaar voor en blij met de steun van vele vrijwilligers, vrienden en familie die
allen op een geheel eigen manier een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van Home of Hope. Al
deze direct en indirect betrokkenen helpen ons bij het naleven van ons motto: je kunt niet de hele wereld
veranderen, maar wel de wereld van een kind

Net als voorgaande jaren heeft het bestuur van Stichting Home of Hope NL in 2017 op onbezoldigde basis
gewerkt. Ik dank alle bestuursleden voor hun nooit aflatende inzet, steun en enthousiasme. 

Toekomst
Naast het bekostigen van de opvang en de verzorging van de Home of Hope kinderen zullen we de komende
jaren blijven werken aan het (door)ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzaamheid en
zelfvoorzienendheid. Ook zullen wij verder onderzoeken hoe Stichting Home of Hope NL een bijdrage kan
leveren aan verbetering van de kwaliteit van andere kindertehuizen op Sri Lanka. Om ook de oudere kinderen
te kunnen blijven steunen en inspireren bestaan er plannen om een programma voor studiebeurzen en
microkredieten op te zetten.

Net als voorgaande jaren heeft het bestuur van Stichting Home of Hope NL in 2017 op onbezoldigde basis
gewerkt. Ik dank alle bestuursleden voor hun nooit aflatende inzet, steun en enthousiasme. 

Rebecca Bijker        
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2017
Winst-en-verliesrekening over 2017
Kasstroomoverzicht 2017
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017

Stichting Home of Hope NL te Almere



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december
2017

€

31 december
2016

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 1 1

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 119.209 89.049

 119.210 89.050
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31 december
2017

€

31 december
2016

€

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Stichtingskapitaal 45 45
Eigen vermogen / reserves 119.164 89.005

119.209 89.050

Garantievermogen 119.209 89.050

Kortlopende schulden 1 -

 119.210 89.050
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017

€

2016

€

Ontvangen giften  (4,5) 190.260 142.048
Uitgaven / goede doelen  (6) 154.700 129.600

Bruto-omzetresultaat 35.560 12.448
Kosten

Kantoorkosten  (7) 830 1.275
Algemene kosten  (8) 4.400 9.208

5.230 10.483

Resultaat 30.330 1.965

Financiële baten en lasten  (9) -171 368

Resultaat voor belastingen 30.159 2.333
Belastingen - -

Resultaat 30.159 2.333
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 30.330
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden) 1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 30.331

Rentelasten -171

Kasstroom uit operationele activiteiten 30.160

30.160

Samenstelling geldmiddelen

2017

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 89.049

Mutatie liquide middelen 30.160

Geldmiddelen per 31 december 119.209
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Leasing

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde 1
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

1

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 1
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

Boekwaarde per 31 december 2017 1

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

2. Liquide middelen

ING Bank N.V.Betaalrekening 53.702 23.865
ING Bank N.V. Vermogen Spaarrekening 41.855 41.532
ASN Bank Sparen 23.652 23.652

119.209 89.049
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Stichtingskapitaal

Geplaatst en volgestort zijn - gewone aandelen nominaal € 0,00 45 45

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € -.

2017

€

2016

€

Eigen vermogen / reserves

Stand per 1 januari 89.005 86.672

89.005 86.672
Resultaat boekjaar 30.159 2.333

119.164 89.005

Stand per 31 december 119.164 89.005
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

4. Ontvangen giften
De ontvangen giften zijn in 2017 ten opzichte van 2016 met 33,9% gestegen. 

2017

€

2016

€

5. Ontvangen giften

Ontvangen giften 190.260 142.048

6. Uitgaven / goede doelen

Projecten Sri Lanka (w.o. Home of Hope) 154.700 129.600

Personeelsleden

Bij de stichting waren geen werknemers werkzaam.

Overige uitgaven / kosten

7. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 381 -
Drukwerk 32 -
Contributies en abonnementen 90 -
Internetkosten 327 1.275

830 1.275

8. Algemene kosten

Reis - en verblijfkosten 4.400 8.608
Overige algemene kosten - 600

4.400 9.208

9. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 323 734
Rentelasten en soortgelijke kosten -494 -366

-171 368

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening 323 734

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten -494 -366
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