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Aan het bestuur van:
Stichting Home of Change Nederland
Reimersbeek 1
6714 MC Ede

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1. Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaarverslag 2015 van Stichting Home of Change Nederland waarin 
begrepen de balans met telling van € 15.563 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -
4.250, samengesteld.

2. Samenstellingsverklaring
Opdracht
De jaarrekening 2015 van Stichting Home of Change Nederland te Ede is door ons samengesteld op basis van de 
van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december en de winst- en 
verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Bij een samenstellingsopdracht bent 
u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben 
onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft 
voldaan.

Werkzaamheden
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 
richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssyssteem (NKS). Dit houdt onder 
meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de 
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit houdt onder meer in dat wij de 
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 
jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 
jaarrekening.

Bevestiging
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 
de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast.

DRACHTEN, 23 juni 2016.

Bastiaans Adviesgroep
de heer J. Nienhuis
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Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het opkomen voor kinderen die risico lopen om verhandeld te worden 
of gevangen zitten in een web van kinderhandel en slavernij door het waarborgen van de veiligheid en vrijheid 
van deze kinderen. De stichting is opgericht op 19 augustus 2011 en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 53469798.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd ten einde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

Het resultaat over 2015 bedraagt € -4.250 tegenover een resultaat over 2014 van € -13.045. De bespreking van 
het resultaat volgt hierna. 

Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2015 en 2014 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn 
uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

Verschil20142015
%€%€%€

Opbrengsten -52-10.25010019.7961009.546
Directe kosten -68-15.51411522.691757.177

Brutomarge 1825.264-15-2.895252.369

Personeelskosten -11-315142.860272.545
Afschrijvingen 4020635148720
Exploitatiekosten -100-3503500
Kantoorkosten -8-3424064372
Wervingskosten -74-2.580183.50610926
Algemene kosten -24-564122.399191.835

Som der kosten -34-3.322499.719676.397

Stichtingsresultaat 688.586-64-12.614-42-4.028

Financiële baten en lasten 48209-2-431-2-222

Netto resultaat 678.795-66-13.045-45-4.250

2 Algemeen

3 Bestemming van het resultaat 2015

4 Resultaat
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JAARREKENING
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BALANS

31-12-201431-12-2015
€€

ACTIVA

 Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Inventaris 2.9622.242

2.9622.242

Kortlopende vorderingen en overlopende activa2
Leningen aan derden 3.7503.750
Overige vorderingen en overlopende activa 341313

4.0914.063

Liquide middelen

ABN-Amro bank .457 11.3779.258
11.3779.258

TOTAAL ACTIVA 18.43115.563
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BALANS

31-12-201431-12-2015
€€

PASSIVA

Eigen vermogen 3

Algemeen fonds 10.9736.722
10.9736.722

Bestemmingsfondsen 4
Bestemmingsfondsen 6.1087.181

6.1087.181

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva 5
Overige schulden en overlopende passiva 1.3501.661

1.3501.661

TOTAAL PASSIVA 18.43115.563
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WINST- EN VERLIESREKENING

20142015
€€

Baten

Opbrengsten 6 19.7969.546
Directe kosten 7 22.6917.177
Brutomarge -2.8952.369

Lasten

Personeelskosten 8 2.8602.545
Afschrijvingen 9 514720
Exploitatiekosten 10 350
Kantoorkosten 11 406372
Wervingskosten 12 3.506926
Algemene kosten 13 2.3991.835
Som der kosten 9.7196.397

Resultaat -12.614-4.028

Financiële baten en lasten 14 -431-222

Netto resultaat -13.045-4.250
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KASSTROOMOVERZICHT

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:
20142015

€€

Bedrijfsresultaat -12.614-4.028

Totaal afschrijvingen 514720
Mutatie bestemmingsfondsen -4.406-1.073
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen 4.9201.793

Mutatie kortlopende vorderingen 3.722-28
Mutatie vreemd vermogen kort -60310
Mutatie werkkapitaal -3.781339

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -11.476-1.897

Betaalde rente 431222
Overige operationele activiteiten -431-222

Kasstroom uit operationele activiteiten -11.907-2.119

Investeringen in vaste activa 2.0670
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.0670

Mutatie geldmiddelen -13.974-2.119
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TOELICHTING OP DE BALANS

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet 
gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke 
balanshoofden. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale 
waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan 
toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten 
begrepen in het stichtingsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het 
boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar.

1 Materiële vaste activa

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de 
desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2015 zijn hieronder samengevat:

TotaalInventaris
€€

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde 3.6003.600
Cumulatieve afschrijving -637-637

Stand per 1 januari 2.9622.962

Afschrijvingen -720-720

Mutaties boekwaarde -720-720

Aanschafwaarde 3.6003.600
Cumulatieve afschrijving -1.357-1.357

Stand per 31 december 2.2422.242
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2 Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
20142015

€€

 Leningen aan derden

Leningen aan derden 3.7503.750

Stand per 31 december 3.7503.750

 Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringen 341313

Stand per 31 december 341313



Rapport inzake jaarrekening 2015
Stichting Home of Change Nederland te Ede

- 10 -

3 Eigen vermogen

Het verloop van het kapitaal van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

20142015
€€

 Algemeen fonds

Stand per 1 januari 24.01810.973
Resultaat -13.045-4.250

Stand per 31 december 10.9736.722

20142015
€€

Bestemmingsfondsen

Fonds Safe Homes 6.1085.841
Fonds Zuid-Afrika 01.340

Saldo per 31 december 6.1087.181

5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

20142015
€€

 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten 1.0001.650
Nog te betalen bedragen 35011

Stand per 31 december 1.3501.661
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2015 en 2014 nader toegelicht:

20142015
€€

Opbrengsten (6)

Giften algemeen 6.5152.619
Giften werkers 7.8074.403
Bestemmingsgiften Safe Homes 5.4741.184
Bestemmingsgiften Zuid-Afrika 01.340

19.7969.546

Directe kosten (7)

Betaalde giften 0250
Project werkers 7.8074.403
Project Safe Homes 5.4741.184
Project Zuid-Afrika 01.340
Reis- en verblijfskosten 9.4100

22.6917.177

Personeelskosten (8)

Vrijwilligersvergoeding 150200
Reiskostenvergoeding 7861.121
Onkostenvergoeding 1.7521.117
Overige personeelskosten 172106

2.8602.545

Afschrijvingen (9)

Afschrijving inventaris 514720
514720

Exploitatiekosten (10)

Klein materiaal 350
350

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.
20142015

€€

Kantoorkosten (11)

Kantoorbenodigdheden 8459
Automatiseringskosten 322313

406372

Wervingskosten (12)

Promotiekosten 1.925502
Relatiegeschenken 150
Verteringen 1.566424

3.506926

Algemene kosten (13)

Administratiekosten 9341.235
Verzekeringen 1.392600
Kosten fundraising 730

2.3991.835

Financiële lasten (14)

Rente- en bankkosten 431222
431222
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS

Opgesteld:
Esbeek, .................................. 2016

Dhr. F. Ruitenberg
Voorzitter

Dhr. J.D. Grin
Penningmeester

Mevr. A.J. Fijnvandraat - Vos
Secretaris
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BIJLAGEN
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Jaar Omschrijving Afschr. Aanschaf- Cumulatieve Afschrijving Boekwaarde
perc. waarde afschr. 2015 31-12-2015

t/m 31-12-2014
€ € € €

Inventaris
2013 Apple iPad 20% 605              197              121              287              
2013 Snelstart software 20% 459              132              92                235              
2013 Asus notebook 20% 469              101              94                274              
2014 MacBook Pro 20% 2.067            207              413              1.446            

Totaal inventaris 3.600           637              720              2.242           

1 Specificatie van de materiële vaste activa


