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Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot Stichting Toetssteen.
1

ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien onze werkzaamheden nog niet zijn afgerond, hebben wij nog geen samenstellingsverklaring bij deze
conceptjaarrekening afgegeven. Volledigheidshalve vermelden wij dat deze conceptjaarrekening alleen bestemd is
voor intern gebruik en ter voorbereiding op de bespreking.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Terugblik op 2016: Huizen, Waterputten en het Nokor Tep Ziekenhuis.
Stichting Toetssteen geeft jaarlijks in haar verslag weer wat zij samen met haar vrijwillgers en relaties heeft gedaan
voor mensen die leven in armoede in Cambodja.
De speerpunten van Stichting Toetssteen waren ook dit jaar het bouwen van huizen en het slaan van waterputten in
het zuiden van Cambodja en het Nokor Tep ziekenhuis voor vrouwen in Phnom Penh.
Tijdens onze zesde bouwreis van vrijdag 22 januari t/m 1 februari 2016 naar Cambodja hebben we met een team van
20 enthousiaste mensen een 20-tal huizen gebouwd voor de allerarmsten. Dat was het primaire doel van de reis. Het
secundaire doel is altijd het organiseren van een reis, die behalve cultureel en inspirerend ook gewoon gezellig voor
de deelnemers is. En dat is wonderwel weer gelukt.
De deelnemers van het "Gespierde Spijkers"-team maakten tijdens hun 10-daagse reis kennis met de cultuur,
geschiedenis en natuur van Cambodja en met haar bewoners, die in het recente verleden zoveel hebben geleden.
Met elkaar deelden we vele bijzondere ervaringen en lieten we zien dat een mens het verschil kan maken voor een
ander mens.
De cheque die we dit jaar hebben mogen schenken aan Janne Ritskes, onze uitvoerende partner van Tabitha
Cambodia, had een waarde van 70.000 USD. Een deel van het geld is uitgegeven aan de huizen en een deel aan het
Nokor Tep ziekenhuis. Het bedrag voor de waterputten is nog niet uitgekeerd i.v.m. de acties die we samen met
Wilde Ganzen en Rotary Vlaardingen ondernemen.
Na de zomer van 2016 hebben we als Toetssteen bestuur weer de draad opgepakt en zijn we voortvarend gestart
met de voorbereidingen van onze nieuwe sponsorcampagne 2016 "Water voor 20.000 mensen" (samen met Rotary),
de bouwreis en het samenstellen van ons nieuwe bouwteam.
We kennen een aantal soorten donateurs: particulieren, bedrijven en stichtingen. Veelal gedreven vanuit
medemenselijkheid gaan zij samen met Toetssteen de strijd tegen armoede aan. Wij danken al onze trouwe sponsors
en alle vrijwilligers die ons in het afgelopen jaren hebben gesteund.
Zonder u was het ons niet gelukt! We hopen ook nu en in de toekomst weer op u te mogen rekenen.
Giulio C.E. Tomaello
Voorzitter Stichting Toetssteen
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

31 december 2017
€

31 december 2016

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overlopende activa
Liquide middelen

(2)
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-

33.788

11.822

28.677

11.822

62.465

31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

PASSIVA
Kortlopende schulden

(3)

Overlopende passiva
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11.822

62.465

11.822

62.465
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Saldo 2017

Saldo 2016

€

€

Baten

Baten van particulieren

(4)

116.416

96.357

(5)

110.798

90.898

(6)
(7)

18
5.600

331
5.128

5.618

5.459

116.416

96.357

-

-

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten van beheer en administratie
Kantoorlasten
Algemene lasten

Saldo van baten en lasten
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De stichting heeft als doel: het verlenen van hulp en bijstand aan mensen in nood en hen voorzien van een aantal
basisvoorzieningen.
Vestigingsadres
Stichting Toetssteen (statutaire zetel Maasland, geregistreerd onder KvK-nummer 51365650) is gevestigd op
Koningin Julianaweg 106 te Maasland.

Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op de
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In
dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen
tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

-7-

Stichting Toetssteen
concept

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 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.

-8-

Stichting Toetssteen
concept

4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overlopende activa
Vooruitbetaalde reislasten

-

33.788

5.671
2.306
3.845

21.994
2.302
4.381

11.822

28.677

2. Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
Rabobank USD rekening
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PASSIVA
3. Kortlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overlopende passiva
Vooruitontvangen inzake de reis
Nog te betalen inzake project Cambodja
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11.822

28.000
34.465

11.822

62.465
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Saldo 2017

Saldo 2016

€

€

4. Baten van particulieren
Donaties - huizen
Donaties - waterputten
Donaties - giften
Donaties - ziekenhuis
Donaties - bestuursvergoedingen

43.872
57.745
6.269
4.030
4.500

47.633
12.041
23.368
8.815
4.500

116.416

96.357

34.314
8.720
64.977
2.787

38.897
27.538
24.038
425

110.798

90.898

18

331

303
4.500
797

303
4.500
325

5.600

5.128

5. Besteed aan de doelstellingen
Hulp aan mensen in nood
Projectlasten - reislasten
Projectlasten - huizen
Projectlasten - waterputten
Projectlasten - algemeen

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.
Overige lasten

6. Kantoorlasten
Automatiseringskosten

7. Algemene lasten
Accountantskosten
Bestuursvergoedingen
Lasten bank
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1

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van baten en lasten
op pagina 6. Vooruitlopend op de vaststelling is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

2

Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog
geen verklaring verstrekken.
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