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Aan het bestuur van
Stichting Redding en Herstel
Ter attentie van J.A. Plugge
Melkdistel 23
2811 RB  Reeuwijk

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Redding en Herstel te
Reeuwijk.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Redding en Herstel te Reeuwijk is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van
baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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. 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 Redding en Herstel.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.



Stichting Redding en Herstel
Reeuwijk 

ALGEMEEN

Algemeen

De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Redding en Herstel.

De stichting heeft ten doel:
a. Het ondersteunen van de projecten onder de kinderen in risicosituaties in Belo Horizonte (Brazilië),
uitgaande van de plaatselijke organisatie van Jovens com uma Missão (Jeugd met een Opdracht)
aldaar;
b. het ondersteunen van wereldwijde projecten en initiatieven die uit de sub a vermelde doelstelling
voortvloeien;
c. het verspreiden van de kennis die door middel van de hulpverleningsprojecten is opgedaan;
d. samenwerken met partners die de bovengenoemde doelstellingen ook nastreven; en
e. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
Onder de hiervoor omschreven ''kinderen in risicosituaties'' wordt verstaan:
- kinderen die leven op straat of in sloppenwijken;
- kinderen die leven in prostitutie en slavernij;
- kinderen die de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling ontberen.

De stichting is notarieel opgericht op 26 juni 1992.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
- de heer J.A. Plugge, waarnemend voorzitter;
- de heer J. van Bodegraven, penningmeester;
- mevrouw A.W. Kwakernaak, secretaris;
- de heer D.P. Schut;

De statutaire vestigingsplaats is Reeuwijk. Het kantoor is gevestigd aan de Melkdistel 23 te Reeuwijk.

Het inschrijfnummer bij het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Rotterdam is 41173897.

Gouda, 16 mei 2018
Boot accountants en belastingadviseurs

was getekend

H.M. Schwarz AA
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Stichting Redding en Herstel
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

31-12-2017 31-12-2016
€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 640 999

Liquide middelen 11.410 10.764

12.050 11.763
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Stichting Redding en Herstel
Reeuwijk 

31-12-2017 31-12-2016
€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen 5.007 9.966

Kortlopende schulden 7.043 1.797

12.050 11.763
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Stichting Redding en Herstel
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

2017 2016
€ €

Baten 36.269 46.314
Lasten -36.245 -44.312

24 2.002

Overige bedrijfskosten 4.985 6.370

Bedrijfsresultaat -4.961 -4.368

Financiële baten en lasten 2 16

Exploitatie resultaat -4.959 -4.352

Resultaatbestemming
Fonds Redding en Herstel -2.284 -4.352
Continuïteitsreserve -2.675 -

-4.959 -4.352
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Stichting Redding en Herstel
Reeuwijk 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Redding en Herstel is feitelijk en statutair gevestigd op Melkdistel 23, 2811 RB te Reeuwijk en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41173897.

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

Stichting Redding en Herstel heeft ten doel:
a. Het ondersteunen van de projecten onder de kinderen in risicosituaties in Belo Horizonte (Brazilië),
uitgaande van de plaatselijke organisatie van Jovens com uma Missão (Jeugd met een Opdracht)
aldaar;
b. het ondersteunen van wereldwijde projecten en initiatieven die uit de sub a vermelde doelstelling
voortvloeien;
c. het verspreiden van de kennis die door middel van de hulpverleningsprojecten is opgedaan;
d. samenwerken met partners die de bovengenoemde doelstellingen ook nastreven; en
e. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
Onder de hiervoor omschreven ''kinderen in risicosituaties'' wordt verstaan:
- kinderen die leven op straat of in sloppenwijken;
- kinderen die leven in prostitutie en slavernij;
- kinderen die de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling ontberen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN

Vorderingen

De overige 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 mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht.

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.

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 de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Stichting Redding en Herstel
Reeuwijk 

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vlottende activa

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Lukasse 408 753
Depot TPG 230 230
Rente 2 16

640 999

Liquide middelen

Rabobank, betaalrekening nr. 35.49.56.795 4.648 1.268
Rabobank, projectrekening nr. 3549.36.425 50 1.025
Rabobank, derdenrekening nr. 1085.11.200 257 531
Rabobank, rendementrekening nr. 35.49.103.352 6.455 7.940

11.410 10.764
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Stichting Redding en Herstel
Reeuwijk 

PASSIVA 

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Reserves en fondsen

Fonds Redding en Herstel - 2.284
Continuïteitsreserve 5.007 7.682

5.007 9.966

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Administratie- en accountantskosten 600 600
Bankkosten 24 26
Transitoria 4.919 1.171
Ontvangen gelden project Vida 1.500 -

7.043 1.797
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Stichting Redding en Herstel
Reeuwijk 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017 2016
€ €

Baten
Giften particulieren, kerken en scholen 32.340 32.333
Giften van derden (Jocum BH) 730 9.874
Giften voor project Lukasse Irak - 50
Giften van derden van niet NL-ers 525 947
Giften voor project Lukasse Rio - 75
Giften new waves 2.674 535
Giften project Luzeiro - 2.500

36.269 46.314

Lasten

Doorbetalingen en opnamen derden 1.529 12.508
Doorbetalingen Jocum 32.150 28.654
Doorbetalingen new waves 2.566 525
Doorbetalingen project Lukasse Irak - 50
Doorbetalingen project Lukasse Rio - 75
Doorbetalingen project Luzeiro - 2.500

36.245 44.312

Wervingskosten

Nieuwsbrieven, brochures, presentaties en porti 3.632 4.193

Kosten beheer en administratie

Kosten computer, elektra, etc. 52 879
Administratie- en accountantskosten 766 597
Communicatie/internet 23 90

841 1.566
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Stichting Redding en Herstel
Reeuwijk 

2017 2016
€ €

Algemene kosten

Overige algemene kosten 1 1
Bankkosten 339 392
Overige algemene kosten 172 218

512 611

Reeuwijk, 16 mei 2018

J.A. Plugge J. van Bodegraven A.W. Kwakernaak
Waarnemend voorzitter Penningmeester Secretaris

D.P. Schut
Lid
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