Stichting Don Bosco Kinder Fonds
Toelichting op de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016

Algemeen
Het boekjaar 2016 is het eerste boekjaar van Stichting Don Bosco Kinder Fonds waarover de balans
en de staat van baten en lasten worden gepresenteerd met inachtneming van de door de Raad voor
de Jaarverslaggeving vastgestelde ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’. Het boekjaar 2017 is
het eerste boekjaar waarvoor met inachtneming van voornoemde Richtlijn 650 een begroting is voor
Stichting Don Bosco Kinder Fonds is gemaakt.
Aangezien de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 op een andere wijze was ingericht
dan is voorzien in Richtlijn 650, is het niet mogelijk gebleken om naast de cijfers in de staat van baten
en lasten over 2016 vergelijkende cijfers over 2015 te tonen. Ook vergelijkende cijfers van een
begroting voor het boekjaar 2016 kunnen niet worden gegeven, omdat voor het boekjaar 2016 een
begroting conform Richtlijn 650 nog niet was opgesteld. Daarentegen is het wel mogelijk gebleken
om naast de cijfers in de balans per 31 december 2016 vergelijkende cijfers per 31 december 2015 te
tonen; die vergelijkende cijfers konden uit de balans per 31 december 2015 worden afgeleid.
Vaste activa
Stichting Don Bosco Kinder Fonds heeft geen immateriële, materiële en/of financiële vaste activa.
Voorraden
Stichting Don Bosco Kinder Fonds had op de balansdatum geen voorraden.
Vorderingen en overlopende passiva
De balanspost ‘vorderingen en overlopende passiva’ betreft in zijn geheel een vordering in rekeningcourant op Stichting Sawasdee. De vordering is volwaardig.
Effecten
Stichting Don Bosco Kinder Fonds heeft geen effecten.
Liquide middelen
Onder ‘liquide middelen’ is het totaal van de banksaldi op 31 december 2016 vermeld. De
banktegoeden luiden alle in euro’s.
Continuïteitsreserve
Stichting Don Bosco Kinder Fonds heeft in het verleden een continuïteitsreserve gevormd. Het
bestuur van de stichting acht het wenselijk over een dergelijke reserve te beschikken om in
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voorkomende gevallen voortvarend te kunnen voldoen aan verzoeken om bijdragen uit Cambodja,
en om zo nodig kinderen in Cambodja ondersteuning te blijven geven, ook als de voor deze kinderen
bestemde baten in de vorm van regelmatige giften tijdelijk terug zouden vallen. Het bestuur acht een
continuïteitsreserve voor een bedrag van circa € 50.000 redelijk. Het bedrag van de
continuïteitsreserve heeft in het boekjaar 2016 geen wijziging ondergaan.
Overige reserve
De overige reserve heeft in het boekjaar 2016 geen wijziging ondergaan.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve dient ter dekking van bijzondere uitgaven ten behoeve van schoolkinderen
in Cambodja. Het verloop van de bestemmingsreserve is in het boekjaar 2016 als volgt geweest:
-

Stand per 1 januari 2016
Af: aanwending in het boekjaar
Stand per 31 december 2016

48.050
34.200
13.850

Voorzieningen
Stichting Don Bosco Kinder Fonds had op 31 december 2016 geen voorzieningen, aangezien daarvoor
geen reden bestond.

Langlopende schulden
Stichting Don bosco Kinder Fonds heeft geen langlopende schulden of andere langlopende financiële
verplichtingen. Zij heeft ook geen zekerheden aan anderen verstrekt.

Kortlopende schulden
De balanspost ‘kortlopende schulden’ betreft bankkosten die op 2016 betrekking hebben, maar die
op de balansdatum nog niet waren afgeschreven.
Baten van particulieren
De ‘baten van particulieren’ kunnen als volgt worden gespecificeerd:
-

Ontvangen periodieke schenkingen
Ontvangen regelmatige en eenmalige giften
Totaal

€
€
€

5.000
78.087
83.087
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Baten van bedrijven
De ‘baten van bedrijven’ ten bedrage van in totaal € 2.861 bestaan uitsluitend uit regelmatige en
eenmalige giften.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
De ‘baten van andere organisaties zonder winststreven’ bestaan uit regelmatige giften, ontvangen
van een kerkgenootschap.
Rugzak-project kinderen Cambodja
Het rugzak-project in Cambodja is een al enige jaren lopend project, dat beoogt nieuwe leerlingen
van scholen in Cambodja op weg te helpen door het bieden van extra ondersteuning.
Bijdragen ten behoeve van kinderen Cambodja
Deze balanspost betreft de reguliere ondersteuning (“sponsoring”) van bij name bekende
schoolkinderen in Cambodja.
Scholar fees, school fees en huisvesting kinderen
Ook in het boekjaar 2016 is in een beperkt aantal gevallen aan kinderen in Cambodja ondersteuning
verleend in de vorm van studiebeurzen, vergoeding van schoolgelden en tegemoetkoming in
huisvesting nabij school.
Bijdrage Ford Pick up
In het boekjaar 2016 is een incidentele bijdrage verleend in de aanschafkosten van een pick up ten
behoeve van het vervoer van bij scholen betrokken personen in Cambodja.
Verhouding tussen lasten besteed aan doelstellingen en de som van de baten
In het boekjaar 2016 heeft Stichting Don Bosco Kinder Fonds € 114.417 besteed aan de realisatie van
haar doelstellingen. De som van de baten over 2016 bedraagt € 86.218. Dit betekent dat in het
boekjaar 2016 een groter bedrag dan de som der baten is aangewend voor de doelstellingen van de
stichting. Dit was mogelijk door een deel ad € 34.200 van de bestemmingsreserve aan te wenden.
Wervingskosten
Stichting Don Bosco Kinder Fonds heeft in boekjaar 2016 voor in totaal € 5.665 kosten gemaakt om
haar doelstellingen onder de aandacht van het publiek te brengen en om belangstellende
(particulieren, bedrijven, overheden en andere instellingen) te bewegen haar financieel te
ondersteunen zodat zij haar doelstellingen kan realiseren. De aard van de hier bedoelde kosten
brengt mee, dat deze niet aan een of meer specifieke doelstellingen van de stichting zijn toe te
rekenen.
De wervingskosten belopen ongeveer 7% van de geworven baten (5.665/86.218).
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Kosten beheer en administratie
Onder ‘kosten beheer en administratie’ zijn verwerkt de kosten die in algemene zin betrekking
hebben op het beheer en de instandhouding van de organisatie. Zij bestaan uit een aantal kleinere
kosten van uiteenlopende aard. Stichting Don Bosco Kinder Fonds heeft geen werknemers in dienst.
Aan haar bestuursleden en de vrijwilligers die voor haar werken zijn geen beloningen toegekend.

Saldo financiële baten en lasten
De financiële baten belopen € 422 en bestaan uitsluitend uit bankrente. De financiële lasten
bedragen € 215 en bestaan alleen uit bankkosten.
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