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Aan het bestuur van
Stichting Beschermde Wieg
Kuipershaven 17
3311AL Dordrecht

Kenmerk

Behandeld door

Datum

40121/PED/2017

G.M. Langerak

28 mei 2019

Geachte bestuursleden en andere belanghebbenden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 62.125 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 20.526, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Beschermde Wieg te Dordrecht is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017, de staat van baten lasten
en het kasstroomoverzicht 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 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 nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Beschermde Wieg. Wij hebben
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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 van 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.
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Beschermde Wieg bestaan voornamelijk uit fondswerving voor:
- De ondersteuning van zwangere vrouwen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening durven,
willen of kunnen zoeken;
- Het leveren van een bijdrage aan feitelijke oplossingen om het leven van pasgeboren baby's te beschermen.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- Mevrouw B.M. Muller, voorzitter
- De heer R.H. Holl, lid (voormalig penningmeester)
- De heer M.A. T Schroots, secretaris
- Mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker, lid
- Mevrouw C.J.A. Nusteling, bestuurder
Sinds 10 mei 2019 is toegetreden tot het bestuur
- Mevrouw H.A.E. Osinga-de Visser, penningmeester
3.3

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 2 september 2014 verleden voor notaris Mr. J. Kemper te Rotterdam is opgericht de
vennootschap Stichting Beschermde Wieg. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum
gedreven voor rekening en risico van Stichting Beschermde Wieg.

- 3/20 -

Jaarrapport
Stichting Beschermde Wieg, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 28 mei 2019
4

FISCALE POSITIE

4.1

Vrijstelling vennootschapsbelasting

De stichting is vrijgesteld voor heffing van Vennootschapsbelasting aangezien zij geen winstoogmerk heeft.
4.2

ANBI

De stichting heeft een ANBI beschikking sinds haar oprichting.

Hiermee vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan en uw voldoende te informeren omtrent de
jaarcijfers van de stichting. Uiteraard zijn wij graag bereid nadere toelichtingen te geven.
Hoogachtend,
Drechtsteden Accountants en Adviseurs BV

drs. P. Deege
Accountant-Administratieconsulent
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FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Algemeen
De Stichting Beschermde Wieg te Dordrecht werd op 02-09-2014 opgericht bij notariële akte, verleden voor
Mr. J. Kemper, notaris te Rotterdam (Schaap & Partners).
Ultimo boekjaar 2017 bestond het bestuur uit de navolgende personen:
- Mevr. B.M. Muller, voorzitter
- De heer R.H. Holl, penningmeester
- De heer M.A. T Schroots, secretaris
- Mevr. J.L.M. van Benthem, lid
- Mevr. C.J.A. Nusteling, lid
Het bestuur wist zich bijgestaan door de volgende adviseurs:
- Mevr. E. Smit
Daarnaast fungeert een Raad van Advies als klankbordgroep welke advies uitbrengt over m.n. ethische
aangelegenheden.
Doel
De Stichting heeft ten doel:
a. Zwangere vrouwen te ondersteunen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening durven,
willen of kunnen zoeken.
b. Actief mee te denken over en een bijdrage te leveren aan feitelijke oplossingen om het leven van
pasgeboren baby's te beschermen.
c. Het verzamelen van alle feitelijke gegevens m.b.t. de onder a en b geschetste problematiek.
d. Voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord.

Bestuurlijke activiteiten
Het bestuur kwam in het verslagjaar acht maal in vergadering bijeen te Dordrecht. Daarbij werd o.m. aandacht
besteed aan de volgende onderwerpen:
- De gang van zaken rond de door vrijwilligers beheerde particuliere B.W.-kamers, de uitwisseling van
ervaringen, scholingsactiviteiten etc.
- De opening van B.W.-kamers in diverse ziekenhuizen.
- De geboden preventieve activiteiten via de 24/7 bereikbare gratis telefoonlijn en de sociale media; de
evaluatie en verslaglegging daarvan.
- Het symposium ter gelegenheid van het driejarig bestaan van de Stichting.
- Het overleg met ketenpartners, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en leden van de Tweede Kamer
m.n. rond de door ons voorgestane wijziging van art. 256 Wetboek van Strafrecht, waarmee het achterlaten
van een baby op verantwoorde wijze c.q. een veilige plaats niet langer strafbaar wordt gesteld.
- De wenselijkheid bij meer tot de doelgroep behorende moeders in beeld te komen.
- De werving van de benodigde middelen via sponsoren en fondsen.
Financiële situatie
In het jaar 2017 is er een positief resultaat bereikt van €20.526 wat ook toegevoegd is aan de
continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is hierdoor gestegen tot € 55.451 (2016 € 37.180).
De donaties en giften zijn voor 2017 met meer dan 50% gestegen tot € 77.394 (2016: € 50.939), waarvoor wij
onze verstrekkers enorm dankbaar zijn. Hieronder vallen ook de opbrengsten van de boeken van Barbara
Muller, waarvan de kosten van de uitgave hiervan zijn opgenomen onder de lasten fondsverwerving.
Dankzij deze gulle donaties en giften, is het mogelijk geweest om 3 babykamers te openen en te voorzien van
inrichting en beveiliging. Dit is deels mogelijk geweest dankzij giften in natura, deels doordat Beschermde
Wieg deze heeft kunnen financieren. De kosten hiervan zijn ondanks de extra babykamers gedaald, doordat
wij minder kosten hebben hoeven te maken voor het bereiken van onze doelgroep. Uiteindelijk bedroegen de
kosten voor de ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van pasgeboren baby's € 14.373 (2016:
17.894).
De lasten van fondsverwerking zijn gestegen door hogere kosten van de uitgave van boeken van Barbara
Mulleren door het organiseren van het symposium vanwege ons driejarig bestaan, wel gestegen tot € 15.051
(2016: 10.392). Hiermee hebben wij wel een hoger bereik weten te realiseren, wat geleid heeft tot hogere
donaties en giften.
Daarnaast zijn wij trots op het feit dat wij een vaste kracht hebben kunnen aannemen die de 24/7
dienstverlening en zorg kan waarborgen, naast de ondersteuning van deze kracht met vele vrijwilligers. De
kosten voor onze vaste kracht bedroegen € 21.426 (2016: nihil).
Vanwege de groei van de organisatie, de ANBI status die wij hebben en vooral het feit dat wij zo transparant
mogelijk willen zijn als stichting, hebben wij kosten moeten maken voor de accountantscontrole en voor het
verrichten van onze administratie voor in totaal € 3.554 (2016: nihil).

Risico's
Als grootste risico voor de Stichting zien wij de afhankelijkheid van fondsen, doordat de Stichting nog geen
subsidie ontvangt vanuit de overheid.
Hieruit voortvloeiend is de afhankelijkheid van vrijwilligers een belangrijk risico. In het geval van een zekere,
continue stroom van gelden, is er de mogelijkheid om onze 24/7 dienstverlening te kunnen uitoefenen met
medewerkers in vaste dienst.
Beide risico's spelen op dit moment nog geen grote rol, doordat de Stichting voldoende donaties en giften
ontvangt vanuit fondsen en particulieren om aan haar doelstelling te kunnen voldoen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na winstbestemming)

31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

871

-

871

-

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)

5.097
56.157

37.180
61.254

37.180

62.125

37.180

55.451

34.925

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Continuiteitsreserve
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

497

2.255

4.327
1.850

-
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6.674

2.255
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

Baten
(5)

Donaties en giften

77.394

50.939

77.394

50.939

(6)

14.373

17.894

(7)

15.051

10.392

(8)

21.426
104
1.312
841
3.554

1.652
692
58

27.237

2.402

56.661

30.688

207

251

20.526

20.000

20.526

20.000

Som van de geworven baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Lasten fondsverwerving
Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

(9)
(10)
(11)
(12)

Saldo lasten voor financiële baten en lasten
(13)

Rentelasten en soortgelijke lasten
Saldo exploitatie
Resultaatbestemming
Continuiteitsreserve
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KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2017
€

2016
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen)

20.733

20.251

104

-

-5.097

-

4.419

2.255

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

20.159

22.506

-207

-251

19.952

22.255

-975

-

18.977

22.255

Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

Samenstelling geldmiddelen
2017
€

2016
€

€

€

Geldmiddelen per 1 januari

37.180

14.925

Mutatie liquide middelen

18.977

22.255

Geldmiddelen per 31 december

56.157

37.180
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Beschermde Wieg (geregistreerd onder KvK-nummer 61372064), statutair
gevestigd te Dordrecht, bestaan voornamelijk uit fondswerving voor de ondersteuning van zwangere vrouwen
die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening durven, willen of kunnen zoeken en daarnaast ook
voorhet leveren van een bijdrage aan feitelijke oplossingen om het leven van pasgeboren baby's te
beschermen.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.

Vorderingen en overlopende activa
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.

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.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

975
-104
871

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

975
-104

Boekwaarde per 31 december 2017

871

Afschrijvingspercentages
%
Inventaris

20

2. Vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Debiteuren
Nog te ontvangen donaties

2.500

-

2.597

-

Overlopende activa
Voorschotten personeel
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

3. Liquide middelen
Triodos Bank

56.157

37.180

55.451

34.925

PASSIVA
4. Reserves en fondsen
Continuiteitsreserve

2017

2016

€

€

Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari
Ingehouden exploitatiesaldo verslagjaar

34.925
20.526

14.925
20.000

Stand per 31 december

55.451

34.925

Het bestuur van de stichting heeft vastgesteld dat zij ernaar streeft in het kader van continuiteit minimaal 1x
de jaarbegroting van de lasten van de Beschermde Wieg als continuiteitsreserve aan te houden.
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Crediteuren
Openstaande te betalen facturen

497

2.255

1.494
2.833

-

4.327

-

1.850

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

Overlopende passiva
Accountantskosten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

5. Donaties en giften
Donaties en giften

77.394

50.939

3.648
7.493
1.426
1.806
-

104
5.942
3.916
2.442
5.490

14.373

17.894

9.815
2.865
1.902
469

7.267
2.600
525
-

15.051

10.392

17.971
2.747
708

-

21.426

-

17.971

-

1.693
1.054

-

2.747

-

6. Besteed aan de doelstellingen
Ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van pasgeboren
baby's
Beveiligingskosten
Inrichting kamers
Kosten vrijwilligers
Reiskosten
Bereiken doelgroep

Wervingskosten
7. Lasten fondsverwerving
Uitgave boek
Website
Symposium
Overige fondsverwerving

8. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten
ZVW Werkgeversbijdrage
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Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

Pensioenlasten
Pensioenlasten

708

-

104

-

104

-

104

-

106
1.167
39

307
1.209
136

1.312

1.652

841

692

1.850
1.704
-

58

3.554

58

-207

-251

9. Afschrijvingen
Materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

Overige bedrijfslasten
10. Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Telefoon
Contributies en abonnementen

11. Verkooplasten
Representatielasten
12. Algemene lasten
Accountantslasten
Administratielasten
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten
13. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten bankrekening
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OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.
Bestemming van de winst 2017
Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo als volgt te bestemmen:
2017
€
Resultaat

20.526

Toevoeging continuiteitsreserve

20.526

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 1 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: -).
Ondertekening bestuur voor akkoord

Dordrecht, 28 mei 2019

B.M. Muller (voorzitter)

R.H. Holl (penningmeester)
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OVERIGE GEGEVENS
1

Accountantscontrole

De stichting is niet controleplichtig. Daarom is er geen controleverklaring toegevoegd aan de jaarrekening.
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