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Rapport uitgebracht 

aan het bestuur van de  

Stichting Amazone Kinderen 

Baron de Coubertinlaan 6 

2719 EL  ZOETERMEER  

   

 

Datum: 30 juni 2020 

Kenmerk: 48.600.01/JL 

Referentie:  mr J.A. Blank 

 

 

Geachte bestuur, 

 

Hiermee brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2019. 

 

Opdracht 

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 

van Stichting Amazone Kinderen te Hoofddorp opgesteld. De jaarrekening is opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van de leiding van de Stichting. 

 

De jaarrekening is gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens en overige door 

ons mondeling en schriftelijk ontvangen informatie. De verantwoordelijkheid voor de 

juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het 

bestuur van de Stichting. 

Algemeen 

Stichting Amazone Kinderen, opgericht op 11 oktober 1994 en statutair gevestigd te 

Haarlemmermeer, is een Nederlandse particuliere organisatie en heeft ten doel: 

 

- het verrichten van liefdadigheidsactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot de 

vestiging, onderhoud en voorziening van financiële steun en administratie van 

programma’s ter ondersteuning van armen, met name kinderen, evenals opleidings- en 

hulpprogramma’s in Zuid-Amerika en voorts alles wat daarmee verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, evenals elke andere van 

toepassing zijnde activiteit voortvloeiende uit en in overeenstemming met regels, 

reglementen, richtlijnen vast te stellen door het bestuur. 
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Bestuur 

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter   : M.A. Casey  

 

Penningmeester/secretaris : D.L. Simonds 

 

Bestuurslid   : S.P. Niemira 

 

Fiscale positie 

Vennootschapsbelasting 

De stichting is ingevolge artikel 6, lid 1 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. 

 

 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een 

nadere toelichting zijn wij steeds gaarne bereid. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Blank & Partners B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Stichting Amazone Kinderen, Hoofddorp  6  

Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) 

 
 Toe- 31 december 2019 31 december 2018 

 lichting   

  € € € € 

      

ACTIVA      

      

Vlottende activa      

      

Vorderingen 1     

Diverse vorderingen en       

 overlopende activa   0  131.321 

      

Liquide middelen 2  27.759  76.478 

      

   27.759  207.799 

      

      

      
PASSIVA      

      

Eigen vermogen 3     

      

Vrij besteedbaar vermogen:      

- Overige reserves   -91.796  -133.595 

      

Kortlopende schulden 4     

Crediteuren  95.408  328.571  

Diverse schulden en       

 overlopende passiva  24.147  12.823  

      

   119.555  341.394 

      

   27.759  207.799 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 Toe- 2019 2018 

 lichting   

  € € € € 

      

Baten uit eigen fondsenwerving      

Mailing acties  1.787.746  1.726.706  

Nalatenschappen  207.628  262.743  

      

Totale baten uit      

 eigen fondsenwerving   1.995.374  1.989.449 

      

      

Kosten eigen fondsenwerving      

Directe fondsenwervingskosten 5 1.166.774  1.187.726  

Uitvoeringskosten 8 191.086  131.438  

      

Totale kosten eigen      

 fondsenwerving   1.357.860  1.319.164 

      

Totaal beschikbaar voor      

 doelstelling   637.514  670.285 

      

      

Bestedingen aan doelstelling      

      

Programma uitgaven      

Verstrekte subsidies 6 452.792  830.614  

Uitvoeringskosten 8 74.155  91.918  

      

   526.947  922.532 

      

Voorlichting      

Eigen activiteiten            7 59.090  43.745  

Uitvoeringskosten            8  9.678  4.841  

      

   68.768  48.586 

      

Totaal besteed aan doelstelling   595.715  971.118 

      

      

Overschot (tekort)   41.799  -300.833 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 

lasten over 2019 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

650 “Fondsenwervende organisaties”.  

 

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het vorige jaar. De grondslagen van waardering zijn hierna uiteengezet bij de 

toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor zover niets is vermeld geschiedt de 

waardering tegen nominale waarde.  

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving verminderd 

met de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Baten worden 

verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar zijn.  

 

Vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta welke gedurende het verslagjaar zijn afgewikkeld, worden 

opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende 

bezittingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 

 
Vorderingen  

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Eigen vermogen 

Binnen het eigen vermogen vallen onder het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves.  

Overige reserves 

De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven, 

maar zullen worden besteed in het kader van de doelstelling. 
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Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten 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. 

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1) Vorderingen 

De vorderingen worden aangehouden voor de bedrijfsvoering. Alle vorderingen hebben een 

resterende looptijd van korter dan één jaar. 

 
 31-12-2019 31-12-2018 

   

 € € 

Diverse vorderingen en overlopende activa 

Vooruitbetaalde mailingkosten 0 131.321 

   

2) Liquide middelen 

ABN-AMRO, rekening couranten 27.759 76.478 

   

 

De liquide middelen worden aangehouden voor de bedrijfsvoering. Alle liquide middelen 

staan ter vrije beschikking van de stichting. 

3) Eigen vermogen 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt als volgt bestemd: 

 
 2019 2018 

   

 € € 

   

Overige reserves 41.799 -300.833 
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Vrij besteedbaar vermogen 

 2019 2018 

   

 € € 

Overige reserves 

 
Stand per 1 januari -133.595 167.238 

Uit resultaatbestemming 41.799 -300.833 

   

Stand per 31 december  -91.796 -133.595 

   

4) Kortlopende schulden 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één 

jaar. 
 31-12-2019 31-12-2018 

   

 € € 

Diverse schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten 2.500 2.500 

Bankrente- en kosten 7.524 0 

Kosten telemarketing activiteiten 3.448 0 

Kosten mailing activiteiten 10.577 0 

Kosten Door-2-Door activiteiten 0 10.136 

Porti- en verzendkosten 89 187 

Diversen 9 0 

   

 24.147 12.823 

   

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

 

Kostenallocaties 

Kosten die direct of indirect verband houden met direct mail, telemarketing, door-to-door 

activities en hiermee samenhangende kosten zijn volledig toegerekend aan directe 

fondsenwervingskosten. 

 

Uitvoeringskosten eigen organisatie (= indirecte kosten) zijn toegerekend aan directe 

fondsenwervingskosten, directe kosten inzake programma uitgaven en directe kosten inzake 

voorlichting. De toerekening heeft plaatsgevonden op basis van het aandeel van de 

bovenstaande directe kosten (per categorie), op het totaal van de directe kosten.  
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In verband met de zeer beperkte omvang van de organisatie worden alle kosten geacht ten 

dienste van de doelstellingen van de Stichting gemaakt te zijn en worden deze derhalve 

integraal als uitvoeringskosten toegerekend aan de bestemmingen. Een overzicht van de 

uitvoeringskosten is uiteengezet onder punt 8. 

 
 31-12-2019 31-12-2018 

   

 € € 

Kosten eigen fondsenwerving 

5) Directe fondsenwervingskosten 

Direct mail 1.004.313 1.037.930 

Telemarketing 79.425 53.669 

Door-2-Door 83.036 96.127 

   

 1.166.774 1.187.726 

   

 

Programma uitgaven 

6) Verstrekte subsidies 

Financiële ondersteuning diverse onderwijs- en   

 gezondheidszorg projecten 452.792 830.614 

   

 

Voorlichting 

7) Eigen activiteiten 

Nieuwsbrieven 44.517 43.745 

Donor ontmoetingsdag 14.573 0 

   

 59.090 43.745 
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8) Uitvoeringskosten 

Verdeling van de uitvoeringskosten naar bestemming: 

 
     Kosten     

   eigen  

fondsen-  

           Kosten 

programma 

            

Kosten 

  

     werving uitgaven   voorlichting      2019   2018 

        

   € € € € € 

Kantoor- en        

 huisvestingskosten   72.528 28.146 3.673 104.347 98.150 

Financiële lasten   50.108 19.445 2.538 72.091 24.853 

Overige kosten   68.450 26.564 3.467 98.481 105.194 

        

   191.086 74.155 9.678 274.919 228.197 

        

 

Werknemers 

In 2019 waren er geen werknemers in dienst van de Stichting (2018: geen). 

 

 

Beloning bestuurders 

Het totaal van de beloning aan de leden van het bestuur van de Stichting over 2019 bedraagt 

nihil (2018: idem). 

 

Ondertekening jaarrekening 

 

Haarlemmermeer, d.d. ……………………. 

 

Namens het bestuur: 

 

 

 

 

………………………..  ………………………… ……………………….. 

M.A. Casey   D.L. Simonds   S.P. Niemira 

Voorzitter   Penningmeester  Bestuurslid 
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Bijlagen
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Specificatie van de uitvoeringskosten over 2019 
 
 2019 2018 

   

 € € € € 

     

Kantoorkosten     

Computer- en softwarekosten 290  290  

Porti- en verzendkosten 1.773  1.867  

Secretariële ondersteuning 102.250  95.958  

Diversen 35  35  

     

  104.348  98.150 

Verkoopkosten     

Reis- en verblijfkosten 4.499  0  

Reclame- en advertentiekosten 31.095  49.077  

PR en communicatie 45.798  45.054  

Diversen 1.940  3.118  

     

  83.332  97.249 

Algemene kosten     

Accountantskosten 13.340  7.399  

Notariskosten 1.749  178  

Diversen 59  368  

     

  15.148  7.945 

     

Financiële baten en lasten     

Bankrente en -kosten  72.091  24.853 

     

  274.919  228.197 

     

     

Gealloceerd naar:     

     

Doelstelling     

Programma uitgaven 74.155  91.918  

Voorlichting 9.678  4.841  

     

  83.833  96.759 

     

Fondsenwerving  191.086  131.438 

     

Totaal uitvoeringskosten  274.919  228.197 

     

 


