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Balans 
 

Activa 
 

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2021 - 

Bankrekening ING 0,45  

Totaal Activa  0,45  

 

Passiva 
 

Reserves en Fondsen  31-12-2021 - 

Eigen vermogen  0,45  

Totaal Passiva  0,45  
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Staat van Baten en Lasten 
 

Baten 
 

 Werkelijk 2021 - 

Inkomsten uit donaties en giften 45,01  

Totaal baten van particulieren 45,01  

   

Inkomsten ontvangen van sponsors 0,00  

Inkomsten ontvangen van andere organisaties zonder 
winststreven 

0,00  

Som van de baten 45,01  

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 45,01  

 

Lasten 
 

 Werkelijk 2021 - 

Besteed aan doelstellingen 0,00  

Totaal besteed aan doelstellingen 0,00  

   

Wervingskosten 0,00  

Totaal wervingskosten 0,00  

   

Kosten beheer en administratie 0,00  

Kosten administratie 0,00  

Contributies en abonnementen 34,99  

Totaal kosten beheer en administratie 34,99  

Bankrente en -kosten 9,57  

   

Som van de lasten 44,56  

   

Resultaat   

Saldo baten & lasten 0,45  
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Algemene Toelichting 
 

Activiteiten 
Vanwege COVID-19 heeft de Stichting Help a Star Foundation in 2021 weinig fysieke activiteiten 

ontplooid. Het was niet mogelijk om naar ontwikkelingslanden te gaan en daar projecten uit te 

voeren. Ook binnen Nederland waren er weinig mogelijkheden, omdat het grootste deel van het jaar 

de meeste faciliteiten gesloten waren of heel beperkt beschikbaar. Als gevolg hiervan zijn er weinig 

inkomsten en uitgaven geweest in 2021. 

Omdat er weinig tot geen fysieke activiteiten uitgevoerd konden worden in 2021 is de Stichting Help 

a Star Foundation druk bezig geweest om een goede basis neer te zetten en de processen in te 

richten. Stichting Help a Star Foundation is in februari 2021 officieel ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, inclusief statuten. In juni 2021 heeft de stichting een ANBI-status toegekend gekregen. 

Daarnaast is de stichting bezig geweest om een methode te ontwikkelen die gebruikt kan worden bij 

projecten die uitgevoerd worden met kinderen die binnen de doelgroep van Help a Star vallen. Deze 

methode is uitgedacht en op papier neergezet. De Stichting Help a Star Foundation is bezig om deze 

methode in de praktijk te toetsen. Er zijn voorbereidingen gaande om in 2022 tenminste één project 

uit te voeren, mits de situatie in de wereld dit toelaat. 

Om dit goed van de grond te krijgen is het essentieel dat de Stichting Help a Star Foundation donaties 

en giften ontvangt. Het bestuur heeft in 2021 voor zover dat mogelijk was enkele voorbereidingen 

getroffen om dit te kunnen realiseren en zal zich in 2022 nog meer hiervoor inzetten. 

 

Algemene Grondslagen 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen. In dit 

boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Als geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Effecten 
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting. 
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Reserves en fondsen 
Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 

besteed. 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit 

deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de 

stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen 

bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed 

(waaronder fondsen op naam). 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

 

Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van 

ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de 

toelichting vermeld. 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding 

plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De 

kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen 

naar projecten). 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 

hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Vaak worden deze kosten 

niet gedeclareerd of geschonken als gift. 
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Ratio’s 
 

Omschrijving 2021 - 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 0%  

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 0%  

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 0%  

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 79%  

 

Vanwege COVID-19 zijn er geen inkomsten geweest, maar alleen uitgaven aan vaste lasten. In 2021 is 

de Stichting Help a Star Foundation niet in staat geweest om (grote) donaties te ontvangen. De vaste 

lasten van de stichting zijn uit eigen middelen voldaan. Dit verklaart dat het grootste deel van de 

ontvangsten zijn gegaan naar vaste lasten. 

Overige gegevens 
 

Vaststelling en goedkeuring 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op: 12 juni 2022 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van 

baten en lasten 
Het resultaat is verdeeld in overeenstemming met de resultaatbestemming die onder de staat van 

baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur 

keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 

resultaatbestemming is opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 
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Handtekeningen aanvaarding bestuurders 
 

De bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze jaarrekening over het 

boekjaar 2021. Bijgevoegd de handtekeningen van de bestuursleden. 

 
Datum: 17 juni 2022 
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