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Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord heeft Corona ons in de greep. Dat hadden we in 2019 niet kunnen

bevroeden. Het is goed om hier te vermelden dat we ruim 75 wensen hebben kunnen vervullen in 2019. Op

onze site kunt u hier kennis van nemen.

Dit jaar kenmerkte zich door veel belangstelling voor onze stichting. Onder andere door het organiseren van

allerlei acties door derden waarbij de opbrengst ten goede kwam aan Kans voor een Kind. Donaties vanuit de

kerk, bedrijven die een schenking doen en opbrengsten van sponsorlopen op scholen en uiteraard nog veel

meer.

Onze bestuursvergaderingen kenmerken zich door de discussie. Hier leren wij van, we blijven hierdoor positief

kritisch. De toetsingscommissie draagt bij aan een weloverwogen beslissing. Onze intakers en vrijwilligers

zorgen voor een belangrijke bijdrage aan het verder optimaliseren van een wensaanvraag en de uitvoering

hiervan.

In 2019 gaven 10 founders en ruim 90 sympathisanten aan ons hun steun. In het bestuur namen wij afscheid

van Ilse Bordes. Wij vonden Diane de Vries bereid om voor bepaalde tijd deze taak over te nemen. Vanaf deze

plaats dank ik mede namens mijn mede bestuursleden een ieder die ons een warm hart toe draagt.

Joke Mengerink, Voorzitter

Algemeen

Rechtsvorm

De onderneming wordt gedreven in de vorm van een stichting. De stichting is opgericht op 24 maart 2003.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit:

- het tijdelijk of voor een langere periode en incidenteel danwel structureel het somatische en/of psychische

en/of sociaal-maatschappelijke leed te verminderen van kinderen in de regio Twente die zonder hulp van

derden geen uitzicht hebben op verbetering van hun persoonlijke situatie.

Handelsregister

De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08109271.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur van de stichting bestaat ultimo 2019 uit de volgende personen:

- H.J.G. Mengerink, voorzitter

- D.G.J. Slot - Montagne, secretaris

- E. Hoving, penningmeester

- A.H.M. Oude Engberink, bestuurslid

- W. Hoevers, bestuurslid

- J. Weijel, bestuurslid



Jaarrekening 2019 Stichting Kans voor een Kind

Pagina 5 van 19

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan het bestuur van: Stichting Kans voor een Kind

De jaarrekening van Stichting Kans voor een Kind te Enschede is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-

verliesrekening over 2019.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants

geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in

Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft

voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kans voor een Kind.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Oldenzaal, 7 juli 2020

Hekman Suelmann Accountants

Frank B.G. Hekman AA
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2019 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2019 % Omzet 2018 % Omzet Verschil %

Baten 195.159 100,0% 207.936 100,0% -12.777 -6,1%

Brutomarge 195.159 100,0% 207.936 100,0% -12.777 -6,1%

Lasten 184.538 94,6% 249.547 120,0% -65.009 -26,1%

Besteed aan de doelstelling 105.733 54,2% 177.569 85,4% -71.835 -40,5%

Kosten werving baten 74.061 37,9% 64.256 30,9% 9.805 15,3%

Kosten beheer en administratie 4.743 2,4% 7.722 3,7% -2.979 -38,6%

Bedrijfsresultaat 10.622 5,4% -41.611 -20,0% 52.232 125,5%

Financiële baten en lasten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Rentelasten en soortgelijke

kosten

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultaat 10.622 5,4% -41.611 -20,0% 52.233 125,5%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 % balans 31-12-2018 % balans

Vaste activa 3.422 0,8% 3.596 0,9%

Materiële vaste activa 3.422 0,8% 3.596 0,9%

Vlottende activa 415.883 99,2% 396.675 99,1%

Vorderingen 9.887 2,4% 14.795 3,7%

Liquide middelen 405.996 96,8% 381.880 95,4%

Activa 419.305 100,0% 400.271 100,0%

Stichtingsvermogen 402.332 96,0% 391.710 97,9%

Kortlopende schulden 16.973 4,0% 8.560 2,1%

Passiva 419.305 100,0% 400.271 100,0%
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31

december 2019 en winst-en-verliesrekening over 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2019 2018 2017

Werkkapitaal 398.910 388.114 430.420

Quick ratio 24,50 46,34 23,51

Current ratio 24,50 46,34 23,51

Solvabiliteit (EV/TV) 96,0% 97,9% 95,8%
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Balans

Balans

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa 3.422 3.596

Materiële vaste activa 3.422 3.596

Vlottende activa 415.883 396.675

Vorderingen 9.887 14.795

Liquide middelen 405.996 381.880

Activa 419.305 400.271

Stichtingsvermogen 402.332 391.710

Reserves en fondsen 75.000 75.000

Bestemmingsreserves 327.331 316.709

Onverdeelde winst 0 0

Kortlopende schulden 16.973 8.560

Passiva 419.305 400.271
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Baten 195.159 207.936

Brutomarge 195.159 207.936

Lasten 184.538 249.547

Besteed aan de doelstelling 105.733 177.569

Kosten werving baten 74.061 64.256

Kosten beheer en administratie 4.743 7.722

Bedrijfsresultaat 10.622 -41.611

Financiële baten en lasten 0 0

Resultaat na belasting 10.622 -41.611
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de "Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen" (RJ 650). Het doel van

deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het

doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

Algemene grondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn

gebaseerd op historische kosten.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen gebaseerd

op de verwachte economische levensduur.

Grondslagen van vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen van 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.
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Grondslagen van eigen vermogen

Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke)

tegenvallende inkomsten. Deze reserve voldoet aan de eis van bijv. het CBF dat de continuïteitsreserve niet

hoger mag zijn dan maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de stichting. Toevoegingen aan en

onttrekkingen uit de continuïteitsreserve worden uit de bestemming van het saldo van baten en lasten gedaan.

Voor toekomstige uitgaven uit hoofde van het doel van de stichting is een bestemmingsreserve gevormd.

Toevoegingen aan dan wel onttrekkingen uit deze reserve worden uit de bestemming van het saldo van baten

en lasten gedaan. Bestedingen als gevolg van het doel van de stichting worden als last in de staat van baten en

lasten verantwoord.

Er zijn geen bestemmingsfondsen per einde verslagjaar.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

* Besteed aan de doelstelling

* Kosten werving baten

* Kosten beheer en administratie

De kosten van besteding aan de doelstelling en werving baten bestaan uit twee componenten te weten directe

kosten en indirecte kosten. Bij directe kosten is er een direct relatie tussen de kosten en de doelstelling. De

directe kosten worden voor 100% toegekend aan de betreffende hoofdgroep. Bij indirecte kosten ontbreekt

deze directe relatie. Deze indirecte kosten (kosten inleen personeel, algemene kosten en promotiekosten)

worden over de hoofdgroepen verdeeld op basis van een verdeelsleutel die onder andere is gebaseerd op de

tijdsbesteding van het ingeleende personeelslid (bij benadering).
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 3.422 3.596

Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.422 3.596

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen 9.887 14.795

Debiteuren 9.807 13.400

Overige vorderingen 80 0

Overlopende activa 0 1.395

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren 9.807 13.400

Debiteuren 9.807 13.400

De debiteuren hebben met name betrekking op sympatisanten en te vorderen bedragen vanuit de veiling.
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Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen 405.996 381.880

Rabobank .420 140.219 119.169

Rabobank .581 13.874 10.818

Rabobank spaarrekening .798 251.902 251.892

De middelen staan ter vrije beschikking.

Stichtingsvermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Stichtingsvermogen 402.332 391.710

Reserves en fondsen 75.000 75.000

Bestemmingsreserves 327.331 316.709

Onverdeelde winst 0 0

Reserves en fondsen

In de bestuursvergadering van 11 oktober 2004 is besloten dat het eigen vermogen, gezien de zeer beperkte

algemene kosten, gemaximeerd wordt op € 1.000. In 2014 is besloten, in verband met toegenomen

verplichtingen, het eigen vermogen te verhogen tot € 75.000.

Bestemmingsreserves

De stichting heeft ten doel om het leed te verminderen van kinderen in de regio Twente die zonder hulp van

derden geen uitzicht hebben op verbetering van hun persoonlijke situatie. Voor de te vervullen wensen is

besloten een bestemmingsreserve te vormen.

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Kortlopende schulden 16.973 8.560

Crediteuren 1.826 4.349

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

13.397 4.212

Overige schulden 1.750 0
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Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

13.397 4.212

Omzetbelasting 13.397 4.212
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Baten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Baten 195.159 207.936

Opbrengsten founders 30.000 20.000

Opbrengsten sympathisanten 23.700 24.580

Loten Benefietavond 4.213 0

Giften 66.218 66.521

Opbrengst veiling 71.018 96.810

Rente bank 10 25

De opbrengsten founders en sympathisanten betreft het deel dat kan worden toegerekend aan 2019.

Iets is een gift zodra er van de stichting geen enkele tegenprestatie wordt verlangd.

Veilingobjecten is de bruto opbrengst tijdens de veiling op de benefietavond.

Lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Lasten 184.538 249.547

Besteed aan de doelstelling 105.733 177.569

Kosten werving baten 74.061 64.256

Kosten beheer en administratie 4.743 7.722

Aangezien de bestuursleden, behalve de ingeleende medewerker, allemaal pro deo hun werkzaamheden

verrichten, zijn de overheadkosten van de stichting beperkt. Het streven is om dit ook in de toekomst zo te

houden.

De algemene en promotiekosten bestaan voor een groot deel uit drukwerkkosten. De promotie en

drukwerkkosten zijn deels bestemd voor de wensen en deels voor de fundraising.

Als gevolg van RJ 650 dienen de kosten verdeeld te worden over verschillende kostencategoriën. Op basis van

deze voorschriften zijn de kosten over als volgt:
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Besteed aan de doelstelling

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Besteed aan de doelstelling 105.733 177.569

Kosten Kidsday (100%) 0 71.654

Kosten wensvervullingen (100%) 89.096 94.197

Afschrijving inventaris (50%) 87 87

Kosten inleen personeel (30%) 2.387 2.807

Algemene kosten (33%) 4.903 5.851

Promotiekosten/drukwerkkosten

(50%)

9.260 2.973

Kosten werving baten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Kosten werving baten 74.061 64.256

Kosten benefietavond (100%) 58.187 50.666

Afschrijving inventaris (50%) 87 87

Kosten inleen personeel (50%) 3.979 4.679

Algemene kosten (33%) 3.152 5.851

Promotiekosten/drukwerkkosten

(50%)

8.656 2.973

Kosten beheer en administratie

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Kosten beheer en administratie 4.743 7.722

Kosten inleen personeel (20%) 1.591 1.871

Algemene kosten (33%) 3.152 5.851

.
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Ondertekening van de jaarrekening

Enschede, 07 juli 2020

Bestuur voor akkoord

H.J.G. Mengerink (voorzitter)

D.G.J. Slot - Montagne (secretaris)

E. Hoving (penningmeester)

A.H.M. Oude Engberink (bestuurslid)

W. Hoevers (bestuurslid)

J. Weijel (bestuurslid)


