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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

Geachte directie, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021/2022 met betrekking tot uw stichting. 

1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021/2022 van uw stichting opgesteld, waarin de balans

zijn opgenomen. 

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Hamlin Fistula te Dordrecht is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2022 en de staat van

baten en lasten over 2021/2022 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 in overeenstemming met in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Hamlin Fistula.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wageningen, 21 november 2022

Hoogachtend, 

SCHUURMAN EN DE LEEUW accountants en belastingadviseurs

A.W.H. van Veenendaal RA
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

3 ALGEMEEN

3.1 Doelstelling van de stichting

Zij wil deze doelstelling realiseren door:

a. het verwerven en het (doen) beheren van financiële middelen, in de breedste zin van het woord;

b. het financieel ondersteunen van investeringsprojecten van het Hamlin Fistula Ethiopia;

3.2 Bestuur

Vanaf heden is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Mw M. Rosbergen-van Minnen, voorzitter 

Mw  J.C. Slot-Baart, penningmeester

Mw L.A.W.M. van Lievenoogen, secretaris

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel steunen van het Hamlin Fistula Ethiopia en voorts al hetgeen met 

dit ziekenhuis rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevordelijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van 

het woord. 

c. het genereren van publiciteit over en aandacht voor de thematiek van obstetrische fistels in het algemeen en het 

Hamlin Fistula Ethiopia in het bijzonder. 
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

1 BALANS PER 30 JUNI 2022

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden 1) 1.856 2.178

Liquide middelen 2) 28.871 51.167

Totaal activa 30.727 53.345

PASSIVA

Eigen vermogen 4)

Algemene reserve 7.041 13.589

Bestemmingsreserves 20.590 37.256

27.631 50.845

Kortlopende schulden 5)

Schulden aan leveranciers 1.241 -               

Overige schulden en overlopende passiva 1.855 2.500

3.096 2.500

Totaal passiva 30.727 53.345

30 juni 2022 30 juni 2021
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021/2022

2021/2022 2020/2021

€ €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 6) 55.186 256.649

Overige baten 7) -               -             

Som der baten 55.186 256.649

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 8) 71.852 269.023

Werving baten 9) -               -             

Beheer en administratiekosten 10) 6.547 5.027

Som der lasten 78.400 274.050

Saldo van baten en lasten -23.214 -17.401

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging/onttrekking algemene reserve -6.548 -7.854

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Hamlin Fistula Ethiopia -               -             

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Bloedgasmeter -16.666 -9.547

Toevoeging/onttrekking bestemmingsfonds Operatielampen -               -             

-23.214 -17.401
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

3.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald. 

3.2 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATSBEPALING

Algemeen

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van de 

ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde mailingsactie heeft 

plaatsgevonden. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen

verantwoord als baten uit nalatenschappen. Ontvangen gelden van particuliere fondsen worden verantwoord op 

basis van schriftelijke toekenningen. 

Lasten

Onder de lasten van de stichitng worden verstaan de overeenkomstig de doelstelling van de stichting in het boekjaar 

toegekende projecten en de op het boekjaar betrekking hebbende kosten. 

Kosten beheer- en administratie

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing

en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. 

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten en niet 

worden toegerekend aan de doelstelling. 

De jaarrekening van de stichting is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 (RJ 650) 

''Fondsenwervende instellingen'' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen 

zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De 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 het 

risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt 

hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd; de lasten zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 

gewaardeerd tegen reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten 

verantwoord. 
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2022

31-06-2022 31-06-2021

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

1. Voorraden

Sieraden 1.658 1.674

Overige 198 504

1.856 2.178

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank - rekening courant 2.176 1.991

Triodos Bank - spaarrekening 26.261 48.916

Kas 434 280

28.871 51.187
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2022

30-06-2022 30-06-2021

€ €

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 juli 13.589 30.990

Toevoeging/onttrekking vanuit de resultaatsbestemming -6.548 -17.401

Stand per 30 juni 7.041 13.589

Bestemmingsreserve Hamlin Fistula Ethiopia

Stand per 1 juli 37.256 37.256

Toevoeging/onttrekking vanuit de resultaatsbestemming -16.666 -                             

Stand per 30 juni 20.590 37.256

5. Kortlopende schulden

Crediteuren 1.241 -                             

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten 1.815 2.500

Nog te betalen overige 40 -                        

1.855 2.500
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021/2022

2021/2022 2020/2021

€ €

BATEN

6. Baten uit eigen fondsenwerving

Ontvangen giften en bijdragen 55.508 256.843

Af: saldo inkoop - verkoop promotiemateriaal -322 -194

55.186 256.649

2021/2022 2020/2021

€ €

LASTEN

8. Besteed aan doelstellingen

Hamlin Fistula Ethiopia 71.852 269.023

71.852 269.023

9. Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving                    -                     -   

                   -                     -   

10. Beheer en administratiekosten

Accountant en administratie 2.249 2.198

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 333                333 

Kantoorkosten 989 1.742

Bankkosten 497 754

Bestuurskosten 2.479                   -   

6.547 5.027
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021/2022

Ondertekening bestuur

Wageningen, 21 november 2022

Vastgesteld door mevrouw M Rosbergen-van Minnen

Voorzitter 

Vastgesteld door mevrouw J.C. Slot-Baart

Penningmeester

Vastgesteld door mevrouw L.A.W.M. van Lievenoogen

Secretaris
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

6 TOELICHTING LASTENVERDELING (Bijlage C)

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2021/2022

Lasten per 

doelstelling

Kosten werving 

baten
Totaal Totaal 

Giften en bijdragen 71.852 -                  -                   71.852 269.023             

Personele lasten project- en financieel beheer -                    -                  -                   -                    -                    

Publiciteit en communicatie -                    -                  -                   -                    -                    

Huisvestingskosten -                    -                  -                   -                    -                    

Kantoor- en algemene kosten -                    -                  6.050 6.050 4.273

Afschrijving en rente -                    -                  497 497 754

Totaal 71.852 -                  6.547 78.400 274.050

Toerekeningsgrondslagen

Aan de doelstellingen zijn de gerealiseerde directe kosten toegerekend. De niet direct aan de doelstellingen toe te rekenen kosten worden toegerekend aan de 

beheer- en administratiekosten. Onder de kosten werving baten vallen de kosten die tot doel hebben de inkomsten uit eigen fondsenwerving te vergroten. De toekenning 

is gemaakt op basis van werkelijk gemaakte kosten. Onder de kantoor- en algemene kosten vallen alle overige kosten. Ook hier geldt een toerekening op basis van de 

werkelijk gemaakte kosten. 

Ratio's 2021/2022

Bestedingspercentage lasten 92%

Bestedingspercentage baten 130%

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 0%

Percentage beheer en administratie 8% *

Norm maximum beheer en administratie 10%

* Hiermee blijft Stichting Hamlin Fistula Nederland ruim onder de norm voor beheer en administratie, te weten maximaal 10% van de totale lasten. 

Bezolding directie 

Er is geen personeel indienst van de stichting. 

Bezoldiging bestuursleden

Aan de bestuursleden zijn geen bezoldigingen uitbetaald. 

Eigen fondsen- 

werving

2021/2022 2020/2021
Bestemming

Beheer en 

administratie

Hamlin Fistula 

Ethiopia
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

1 OVERIGE GEGEVENS

Besluit bestemming van het resultaat

Het negatieve resultaat ad. € 23.214 is vooruitlopend op de bestuursvergadering als volgt verdeeld:

Resultaat boekjaar -23.214            

Mutatie bestemmingsreserve 16.666             

Afname algemene reserve -6.548              

2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven 

over de feitelijke situatie per balansdatum. 
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