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1. Jaarrekening
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1.1 Balans

Voor het jaar eindigend op 31 december (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2019
REF

EUR

1.

1.894

31-12-2018
EUR

EUR

EUR

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activa

812
1.894

812

PASSIVA

Reserves en fondsen
Algemene reserve

2.
1.894

812

Totaal reserves en fondsen

1.894

812

Totaal passiva

1.894

812
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1.2 Staat van Baten en Lasten
2019

2018

REF

EUR

Baten
Giften doelshop
Giften particulieren
Omzet
Totaal baten

3.
4.
5.

75
903
300

Lasten
Kosten bijeenkomsten
Kosten geschonken DNA testen
Totaal besteed aan doelstellingen

6.
7.

41
0
41

0
0
0

8.

155
155

131
131

Bankkosten en administratiekosten
Totaal kosten beheer en administratie
Toaal lasten
Saldo baten en lasten

EUR

1.278

EUR

50
316
0

EUR

366

196

131

1.082

235
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1.3 Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).
In dit boekjaar hebben geen aanpassingenplaatsgevonden.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Donorkind statutair gevestigd Den Haag aan het adres
van der Duynstraat 198, bestaan voornamelijk uit:
- Fondsenwerving
- Opkomen voor de belangen van het donorkind door actief contact met media, politiek en de medische wereld
en waar nodig juridische ondersteuning bieden via het netwerk van de stichting.
- Organiseren van ontmoetingsdagen voor donorkinderen en donoren

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Indien niet anders
vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
5
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1. Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking
aan de stichting.

2. 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).

3. Giften doelshop
De stichting ontvangt via doelshop incidentele giften over aankopen die gedaan zijn via de doelshop account van
Stichting Donorkind. Zie onderstaande link voor meer informatie.
https://stichting-donorkind.doelshop.nl/info

4.Giften particulieren
De stichting onvangt incidentele giften van particulieren direct op haar bankrekening. Wanneer deze giften
geoormerkt zijn (b.v. voor het kopen van een DNA test voor een donorkind wat de kosten niet zelf kan dragen
wordt de gift daar aan besteed. Mochten de geoormerkte giften nog niet uitgegeven zijn worden ze opgenomen
als bestemmingsfonds (zie toelichting bestemmingsfonds hierboven).
5. Omzet
De stichting verricht incidenteel werkzaamheden zoals gastcolleges tegen betaling.
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
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.

6. Bijeenkomsten
Dit betreffen de kosten om bijeenkomsten georganiseerd door - of bezocht door - de stichting
te organiseren en of te bezoeken.

7. Kosten geschonken DNA testen
Dit betreffen de kosten voor ingekochte DNA testen die geschonken zijn aan donorkinderen.

8. Bankkosten en administratiekosten
Dit betreffen de kosten voor het bankpakket en overige administratiekosten

Toelichting op de staat van baten en lasten
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden zien af van bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Wel vindt sporadisch vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet
gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor ontmoetingsdagen of presentaties van stichting
donorkind zijn verantwoord onder de doelbestedingen.

Ratio's
Omschrijving
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving
Kosten beheer & administratie/totaal lasten

2019
3%
21%
0%
79%

2018
0%
0%
0%
100%

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld
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2. Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op 09
november 2020
De stichting is niet controleplichtig. Om kosten te besparen is er derhalve geen opdracht verstrekt aan een
accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van een onafhankelijke
accountant.
Statutaire regeling inzake bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen.
Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.

Vaststelling van de jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering
Den Haag, 13 november 2020

Ties van der Meer
Voorzitter

G. P. Knaape
Penningmeester

Roseanne Timmer Aukes
Secretaris
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