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Bestuursverslag
1.1

Algemeen

Oprichting en doel van de stichting
Onder het motto ‘Geef een kind een kans en schep daarmee in de wereld balans’ is stichting
Homeless Child sinds haar oprichting in 2003 werkzaam in Honduras.
In Honduras werkt zij samen met de volgende partners:
ProNiño
Doel: opvang van ontheemde straatjongens en misbruikte meisjes.
Hierbij wordt samengewerkt met de Amerikaanse zusterorganisatie The Children’s Home
Project. Momenteel zijn circa 35 jongens en 6 meisjes ondergebracht in een vijftal
opvangtehuizen voor jongens en één tehuis voor meisjes.
Hogar Suyapa (HS) en Asociación Hondureña de la Muyer y Familia (AHMF)
Wegens de afbouw die Stichting Homeless Child in 2016 begonnen is, is de samenwerking met
de twee bovengenoemde organisaties stopgezet. Hogar Suyapa ontving slechts 4% van al hun
donaties via Homeless Child. Hun programma’s gaan verder met Amerikaanse donateurs. Het
programma voor voorbehoedmiddelen kan nog enkele jaren voortgezet worden dankzij een
spaarpot die de betrokken organisatie sinds 2007 stukje bij beetje heeft gevuld met de
bijdragen van deelnemende vrouwen.

Samenstelling van het bestuur
Per 31 december 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Naam

Functie

Dhr. T.M.J. Zwart
Dhr. J.L.M. Schoots
Mw. E. Delfos
Dhr. B. Wiersma

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Projectcoördinator

Bevoegdheden bestuur
De bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur zijn bepaald in de statuten van de stichting
zoals beschreven in de oprichtingsakte van 14 januari 2003 en het sinds november 2013 van
kracht geworden Huishoudelijk Reglement.
De stichting in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer
14075736.
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1.2

Begroting over 2018

INKOMSTEN

€

€

Opbrengst wervingsacties
Reguliere werving
Diverse donaties

21.500
26.600
22.500

Totaal inkomsten

70.600

UITGAVEN
ProNiño Honduras (PNH)

120.000

Bijdrage Bosman

7.500

Bijdrage studie

1.380

Totaal Project Uitgaven

128.880

Organisatiekosten
Totaal uitgaven

5.750
134.630

Exploitatie boekjaar

-64.030

De begroting van 2018 is in de Bestuursvergadering van 5 januari 2018 goedgekeurd.
Voor de verwachtingen inzake het jaar 2018 verwijzen wij naar het verslag van het bestuur
onder punt 1.3.
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1.3

Verslag van het Bestuur

Inleiding
In het afgelopen jaar waren de stichtingsactiviteiten uitsluitend gericht op de projecten van
ProNiño. Naast de reguliere fondswerving uit haar eigen donateur netwerk heeft de stichting
weer gebruik gemaakt van specifieke wervingsacties gekoppeld aan bepaalde projecten waarbij,
in lijn met voorgaande jaren, externe expertise werd ingeschakeld. Dit gold eveneens voor de
met fondswerving verband houdende administratieve taken zoals tussentijdse en eindresultaat
verantwoording naar de donerende instanties.
Het besluit hiertoe werd mede bepaald door een belangrijke verandering in het bestuur van de
stichting.
Waar gedurende het 15-jarig bestaan van de stichting het toezicht en sturing van de lokale
projecten op de bestemmingslocatie grotendeels waren geborgd door de aanwezigheid van
onze oprichter, de heer Bas Wiersma, is daarin sinds 2014 gestaag verandering gekomen.
Hierop wordt nader ingaan onder de paragraaf Besluitvorming.
Een en ander heeft geleid tot een ingrijpend bestuursbesluit. Vanaf 2016 is een transitie pad
ingegaan, in overleg met de lokale stichting die verantwoordelijkheid draagt voor de ProNiño
tehuizen, om in een periode van enkele jaren te komen tot gediversifieerde financiering van de
opvang van de ProNiño kinderen. Om daarmee de financiële afhankelijkheid van Homeless Child
tot minimale proporties terug te brengen, aangezien de stichting zichzelf niet lang meer in staat
acht om het niveau van sponsoring van de afgelopen jaren te continueren. Dit heeft enerzijds
te maken met het besluit van de heer Wiersma om zich langzaamaan terug te trekken van de
werkzaamheden voor Homeless Child en anderzijds heeft de stichting te maken met enkele
vacante bestuur posities waarvoor ondanks voortdurende wervingspogingen geen opvolging
beschikbaar is.
Tegelijk met het aangaan van een terugtredend sponsoring beleid van de stichting is eveneens
het aantal opgevangen kinderen binnen ProNiño aanmerkelijk afgenomen. Dit komt door een
gewijzigd beleid van de Hondurese regering ten aanzien van de opvang van straatkinderen.
Deze worden nu zoveel en spoedig als mogelijk weer teruggeplaatst bij de familie waaruit zij
voortkomen. Weinig rekening houdend met de persoonlijke wil of voorkeur van deze kinderen
zijn sinds 2015 enkele tientallen van de ProNiño kinderen weer teruggeplaatst. Verder worden
al enige jaren significant minder nieuwe kinderen in ProNiño opgenomen om zodoende de
kwaliteit van de opvang bij een afname van de benodigde financiële middelen toch beter te
kunnen dienen.
Door deze maatregelen is het totaal aan opgevangen kinderen binnen ProNiño aan het eind van
het verslagjaar 35 jongens en 6 meisjes.

Besluitvorming
Het team van HC communiceert en overlegt regelmatig telefonisch en per e-mail, waardoor
eenvoudige besluitvorming op praktische wijze kan worden uitgevoerd. Meer belangrijke en
complexe besluitvorming vindt plaats na overleg in de bestuursvergaderingen. In 2017 heeft
het bestuur in totaal viermaal vergaderd.
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Governance
Door het hiervoor vermelde besluit van de heer Wiersma is sinds 2014 de lokale aanwezigheid
van Homeless Child gestaag aan het verminderen. In 2015 is genoemde aanwezigheid
teruggeschroefd naar zestien weken verspreid over het jaar en in 2016 en 2017 verder naar in
totaal tien weken. In 2018 zal nog slechts enkele weken persoonlijke aanwezigheid zijn. De
Amerikaanse partnerorganisatie “The Children’s Home Project” heeft een (door hen betaalde)
Amerikaanse werknemer ter plekke (Haley Janssen) die ook voor Homeless Child een oogje in
het zeil houdt. Verder wordt wekelijks contact onderhouden via e-mail en nu en dan via
telefoon.

Resultaten
In het verslagjaar heeft de stichting verder te kampen gehad met aanmerkelijk lagere
giftinkomsten, terwijl de projectuitgaven niet meteen naar verhouding verminderd konden
worden.
De totale giftinkomsten in 2017 bedroegen circa € 187.976 tegenover € 256.441 in 2016. De
bestedingen aan de projecten in Honduras bedroegen tezamen ruim € 167.000. De kosten en
diverse baten bedroegen in totaal circa € 15.811, waardoor een positief exploitatieresultaat van
circa € 5.146 resulteerde.
De gift inkomsten waren circa € 40.000 hoger dan begroot, terwijl de projectuitgaven ongeveer
€ 24.000 hoger waren dan begroot. Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de financiële
resultaten volgt verderop in dit jaarrapport.

Verwachting voor 2018
De stichting zal in 2018 de donaties aan Proniño verder afbouwen. Het zal tevens het laatste
jaar zijn waarin de stichting steun zal bieden. Eind 2018 zal Homeless Child als stichting de
boeken sluiten en zichzelf ontbinden.
Proniño is in overleg met de plaatselijke overheden en is op zoek naar vervangende donatie.
Verder zijn zij bezig een overbodige locatie met gebouwen te verkopen. Indien deze verkoop
slaagt kunnen de opbrengsten gebruikt worden voor het dekken van operationele kosten in
2019 en de eerste maanden van 2020. Zo heeft Proniño sinds 2016 ruim drie jaar de
gelegenheid om vervangende donaties te vinden terwijl het aantal opgevangen kinderen
vanwege leeftijd en veranderend overheidsbeleid gestaag vermindert.

Schoonrewoerd, 20 januari 2018
Theo Zwart
Voorzitter Homeless Child
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Bijlage: Financieel verslag
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2017 (na voorstel exploitatiebestemming)
(x € 1)
ACTIVA

Liquide middelen

Ref.

1.

31 december 2017

31 december 2016

€

€

65.312

60.166

65.312

60.166

PASSIVA
Reserves

2.

64.012

58.866

Kortlopende schulden

3.

1.300

1.300

65.312

60.166
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Staat van Baten Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017
Ref

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Reguliere werving
Rente baten
Overige baten (sponsoring)
Som der Baten

4.

Werkelijk

Begroot

2017

€

€

Werkelijk

2017

€

87.796
100.180
629
644
189.249

€

2016

€

35.000
112.885
0
0
147.885

€
101.332
155.109
955
1.083
258.479

Lasten
Besteed aan doelstellingen:

5.

Project ProNiño Honduras
(straatkinderen)
Project Bella Princesas
(meisjeshuis)
Project Hogar Suyapa (weeshuis
en voedingscentrum)
Project Asoc. Hondureña
Mujeres y Familia
(gezinsplanning & Microkrediet)

166.569

142.857

280.124

0

0

48.119

450

0

7.803

0

-167.019

0

-142.857

5.499

-341.545

Werving baten:
Kosten eigen fondswerving

6.

-12.377

-7.050

-16.228

Beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie
Kosten bank
Som der lasten
Saldo van baten en lasten
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7.
8.

4.409
298

-4.707
-184.103
5.146

3.094
300

-3.394
-153.301
-5.416

5.067
483

-5.550
-363.323
-104.844
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Algemene toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
1

Algemene toelichting

1.1

Algemeen
Activiteiten

Stichting is opgericht op 14 januari 2003 en heeft als doel de ondersteuning van
(straat)kinderen in armlastige landen.

Vergelijkende cijfers 2016
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016. De gehanteerde grondslagen
van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Continuïteit van Stichting Homeless Child
De continuïteit van de stichting is in 2018 ten einde. Voor een uitgebreide toelichting wordt
verwezen naar het bestuursverslag onder punt 1.3 op pagina 4 van de jaarrekening. Tevens is
er een toelichtende paragraaf in de beoordelingsverklaring opgenomen.

1.2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde. Toelichting op posten in de balans en staat van baten en
lasten in de jaarrekening zijn genummerd.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle vorderingen hebben een looptijd
van korter dan één jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Eventuele
rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder de kortlopende schulden.
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1.3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Ten aanzien van de posten begrepen in het stichtingssresultaat geldt dat baten worden
toegerekend aan het boekjaar waaraan zij zijn toegekend en dat met uitgaven en risico's is
rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. De op de
opbrengst drukkende uitgaven zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

Baten

Onder de baten worden verstaan de op het verslagjaar betrekking hebbende donaties, subsidies
en sponsoring.

Lasten

Onder lasten worden verstaan de directe en indirecte uitgaven die aan de doelstelling van de
stichting zijn verbonden.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde financieringskosten op de verkregen lening.
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Toelichting op de Balans
1.

Liquide middelen

ASN, Spaarrekening 880.46.25.732
Triodos, Zaken rekening 78.14.30.771
Triodos, Rendement rekening 21.24.87.167

2.

31-12-2017
€

31-12-2016
€

63.752
1.558
2
65.312

60.063
2
101
60.166

31-12-2017
€

31-12-2016
€

58.866
5.146
64.012

163.710
-104.844
58.866

Reserves

Stand per ultimo vorig jaar
Bij\af: exploitatie resultaat lopend jaar

Continuïteitsreserve
De stichting achtte het als onderdeel van haar beleid om voldoende stichtingsvermogen te
vormen en aan te houden teneinde haar projectpartners op bestemming voor minstens een jaar
continuïteit te kunnen bieden in de geboden ondersteuningsdoelen.
Bij de nieuwe ontstane situatie (zie bestuursverslag) moet dit beleidsvoornemen worden
losgelaten. Stichting Homeless Child kent geen verplichtingen jegens ProNiño Honduras voor
toekomstige ondersteuningsdoelen of plaatselijke wet- of regelgeving.
€
Continuïteitsreserve

3.

64.012

Kortlopende schulden

Accountantskosten
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.300
1.300

1.300
1.300
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
4.

Baten

Opbrengst uit wervingsacties
Reguliere werving
Rente baten
Sponsoring door bestuursleden (*

Werkelijk
2017
€

Begroot
2017
€

Werkelijk
2016
€

87.796
100.180
629
644
189.249

35.000
112.885
0
0
147.885

101.332
155.109
955
1.083
258.479

*) Alle kosten van bestuur en beheer, alsmede de reis- en verblijfkosten gerelateerd aan
vergaderingen en besprekingen voor de stichting worden door de bestuursleden privé
gedragen. Als zodanig wordt de waarde hiervan als sponsoring baten opgenomen.

5.

Bestedingen aan doelstellingen

Projectuitgaven
Projectuitgaven
Projectuitgaven
Projectuitgaven

ProNiño tehuizen
Bella Princesas meisjeshuis
Hogar Suyapa weeshuis
AHMF Family-planning etc.

Werkelijk
2017
€

Begroot
2017
€

Werkelijk
2016
€

166.569
0
450
0
167.019

142.857
0
0
0
142.857

280.124
48.119
7.803
5.499
341.545

In de projectuitgaven van ProNiño tehuizen is een last opgenomen van € 6.500 voor het
betalen van transitievergoedingen voor de lokale medewerkers.

6.

Kosten eigen fondswerving

Kosten, fundraising
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Werkelijk
2017
€

Begroot
2017
€

Werkelijk
2016
€

12.377
12.377

7.050
7.050

16.228
16.228
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Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent vaststellen jaarrekening
Conform artikel 15 lid 4 tot en met 7 van de statuten zal door de penningmeester binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt worden. De jaarstukken dienen door het bestuur te worden
vastgesteld en goedgekeurd, zulks voor de penningmeester tot décharge dienend voor zijn
beheer.
Voorstel bestemming resultaat
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur wordt het positieve
exploitatieresultaat over het boekjaar 2017 toegevoegd aan de reserves.
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Beoordelingsverklaring
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Stichting Homeless Child
Overheicop 72
4145 KV Schoonrewoerd

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Homeless
Child te Maastricht beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en
de winst-en-verliesrekening over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van financieel verslag, beide in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak
uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting,
het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren
van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot
uitdrukking.

Conclusie met benadrukking
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Homeless Child per 31 december 2017 en
van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij vestigen de aandacht op het bestuursverslag en dan met name op de paragraaf
‘Verwachtingen voor 2018’ waarin melding wordt gemaakt dat in 2018 Homeless Child als
stichting wordt ontbonden. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.
IJsselstein, 1 maart 2018

Accountantskantoor Sterkenburg
M.J.L. Sterkenburg
Accountant-Administratieconsulent

