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INLEIDING

1. Algemeen
1.

1. Activiteiten

De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp

bij de bestrijding van lepra, alsmede
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zín verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het geven van voorlichting in Nederland over de bestrijding van lepra;
- het verzamelen van geldmiddelen ter realiserÍng van de doelstelling van de stichting;
- het onderhouden van contacten met rechtspersonen die een soortgelijke doelstelling als de stichting hebben.

1.2. Bestuur

In het boekjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:
- de heer P.P.M. Molenaar (Voorzitter)
- de heer E. van Hofwegen (Secretaris)
- de heer J.H. Heijnen (Bestuurslid)
- mevrouw A.J.W.B. van der Vlis (Bestuurslid)
- de heer N.J. Groen (Penningmeester)
In september 2013 is mevrouw A.J.W.B. van der Vlis afgetreden als bestuurslid.
1.3. Oprichting en statutenwijzíginq
De stichting is opgericht op 5 juni 1980 onder de naam Peerke Donders Stíchting
voor Lepra Bestrijding.

op 27 ianuari 2010 heeft de laatste statutenwÍjziging plaatsgevonden.

2.FINANCIERING
1 Financieringsstructuur
De samenstelling van het in de stichting aanwezige vermogen volgens de
balans is als volgt weer te geven. De afzonderlijke onderdelen zijn in procenten
aangegeven van het totale vermogen.
2.

31 december

(Ín euro's x 1.000)

20L3

31 december 2072

Activa

O,Oo/o 0,8
794,9 10O,Oo/o 205,9

99,60/o

L94,9 100,0olo 206,7

100,Oo/o

794,9 70O,Oo/o 206,7

LOO,Oo/o

_194,9_ 100,M_ _206,?_

__100,0%

Immateriële vaste activa
Liquide middelen

A,4o/o

Passiva
Reserves

2.2 Kengetallen

Liquiditeit

2073

2072

Current ratio
- Vlottende activa in verhouding
tot de kortlopende schulden

p.m.

p.m.

Solvabiliteit
- Eigen vermogen in een
het totale vermogen

o/o

vàn 100o/o

IOOo/o

BESTUURSVERSLAG

gESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag ligt ten kantore van de stichting.

JAARREKENING 2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na voorstel resultaatbestemmi ng)
ACTIVA
(in euro's)

31 december

2013

31 december 2OI2

VASTE ACTIVA
f

mmateriële vaste activa

773

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

194.881

205.9t4

Totaal

194.881

206.687

PASSTVA
(in euro's)

Reserves en fondsen
Reserves
- conti n uïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- overige reserves

7.000
138.000
49.881

7.000
258.640
58.953194.881

206.687

194.881

206.687

Fondsen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

(in euro's)

Werkelijk 2013

Begroot 2013

Werkelijk 2012

Baten:

- Baten uit eigen fondsenwervi
- Baten uit acties van derden
- Overige baten

74.503

26.400

250.852

7.223

450

775

Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Voorlichting

- Ondersteuning ter plaatse
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten acties derden

7.747
87.474

2.800
97.770-

83.215
444

eigen fondsenwerving)

(0,60/o)

Beheer en administratie
- Reiskosten
- Kosten beheer en administral

2.500

251.567

977

87.591
99.970

3.000
444

(in percentage van baten uit

- Afschrijving website

26.850

75.726

88.568
717

3.000

717
(0,3olo)

600
773

tios

900
773

773

3.873

1.673

2,538

Som der lasten

87.532

704.643

91.823

Resultaat

11.806-

Resultaatbestemming 2O13

Toevoeging/onttrekking aan :
- bestemmingsreserves
r20.640- overige reserves

108.834
11.806-

77.793-

759.744

KASSTROOMOVERZICHT

(in euro's)

31 december 2013

31 december 2OL2

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

11.806-

759.744

Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Vera

ndering in werkka pitaa I :

773

773

773

773

11.033-

760.517

11.033-

760.5t7

245.974
1 1.033-

45.397
160.517

194.881

205.914

Vorderingen
Kortlopende schulden (excl banken)
Ka sstroo m u it bed rijfsoperaties
Ontvangen interest (ín resultaat)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit fina ncieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Activiteiten

-

De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra, alsmede
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zín verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen RJ 65O
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
"Fondsenwervende Instellingen" (RJ 650).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN
RESULTAATBEPALING

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het
jaar dat deze ontvangen zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatíeve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.
De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk
boekjaar opnieuw beoordeeld.

Reserves
Wanneer door het bestuur aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven/
is dit deel aangemerkt als'bestemmingsreserve'. Een deel van de reserves is bestemd ten
behoeve van de continuiteit van de stichting.
Het onder de overige reseryes opgenomen vermogen is vermogen waarvoor (nog) geen
specifieke bestemming is gegeven. Dit vermogen is binnen de doelstellingen van de stichting
vrij besteedbaar.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaat
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten in het
verslagjaar. Een en ander met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar dat zij ontvangen zijn.
Kosten zijn verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
VASTE ACTIVA
fm

materiële vaste activa

(in euro's)

Website

Stand per 1 januari 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

3.868
3.095
773

Mutaties
Afschrijving 2013

773

Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

3.868
3.868

Afsch rljvingspercentage

2Oo/o

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
(in euro's)
ING BanK
Deposito ING Bank
ASN Bank

31 december 2013

31 december 2012

47.803

t18.r49

r07.078

47.765

40.000

1%.8s1

245.9L4

t92.315

100.000

L20.640-

92.3t5

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Overige mutaties
Stand per 31 december

7r.675

192.3 15

De bestemmingsreserve is gevormd voor projecten in Cambodja, Vietnam en Laos.
Peerke Donders maakt bij het realiseren van haar doelstellingen gebruik van de faciliteiten van
de Nederlandse Leprastichting (NLR). Voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de
bestemmingsreserye is gevormd zal ook gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van NLR.
Er heeft dan ook reeds over de bestedingen die opgenomen zijn onder de
bestemmingsreserve afstemming plaats gevonden met NLR. Aangezien de afstemming niet
het karakter heeft van een harde toezegging is er voor de uit de afstemming voortgekomen
afspraken geen verplichting opgenomen.

Overige reserves
(in euro's)
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Overige mutaties
Stand per 31 december

31 december 2013

31 december 2012

t64.179-

r52.373-

108.834

11.806-

55.345-

164.179-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Baten

-

Bàten uít eÍgen fondsenwerving
Werkelijk

(Ín euro's)
t\a rarenscna ppen

2013

48.L52
26.35L

Donaties en giften

Begroot

2013

5.000
2L.400

Overige baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk 2012
203.000

47.606
z+o

74.503

26400

2so.852

In verband met een onverwachte nalatenschap van € 203.000 zijn de baten in 20L2 gestegen.

In 2013 is aan nalatenschappen nog C 48.152 ontvangen.
De donaties en giften zijn hoger dan begroot.

Overige baten
Werkelijk

(in euro's)
Rente baten

L.

2013

Zt5

Begroot

2013

Werkelijk 2012

7t5

450
7.223

450

715

Lastên

_

Besteed aan doelstellingen
Werkelijk

(in euro's)
Voorlichting

Ondersteuning ter plaatse

2013

Begroot

2013

Werkelijk 2012

1.74r

2.800

977

83.974

97.t70

87.591

85.115

99.970

d6.50d

Er is minder uitgegeven dan begroot dooi overschotten uit 2012 bij projecten in Cambodja en verschillende
projecten minder ondersteuning vroegen dan in voorgaande jaren.

-

Werving baten
Werkelijk
(in euro's)
Kosten eigen fondsenwerving

2013

444

Begroot

2013

3.000

Werkelijk 2012
777

3.000

444

652

In 2013 zijn minder kosten gemaakt voor de fondsenwerving, voornameluk drukwerk.
De indirecte kosten kunnen niet worden toegerekend aan een bestemming.

Beheer en administratie
(in euro's)
Reiskosten
Kosten beheer en administratie
Afschrijving website

Werkelijk

2013

Begroot

2013

Werkelijk 2012

2.500
600

L.765

900

5.ót5

-7-7?

t.673

2.538

Eenmaal in de twee jaar wordt een reis georganiseerd naar de projecten om te beoordelen of de middelen
goed zíjn besteed. Deze reis heeft in 2011 plaatsgevonden en zal weer in 2Ol4 plaatsvinden.
In 2013 is een bedrag betaald vooruitlopend op de reis die begin zol4 zal plaatsvinden.
Kosten beheer en administratie zijn gedaald door de toetsing van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in
2012. Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is verlengd tot 1 maart 2016.

Dit zijn indirecte kosten welke niet kunnen worden toegerekend aan een bestemming.

Ondersteuning ter plaatse
Werkelijk 2013

(in euro's)
Studiefinanciering 32 kinderen
Voedselhulp
In kom en genererende projecten (mlcrokredieten )
Ondersteunende medewerkers
Project Ban Sobpung van Copex
Project Ca lvlau (Huízenbouw)
Oogzorg
Protheses

15.653
5.820
3.930
1 5.000
1

1.0 50

6.550

L.970
21.501

__3:tl!_
Oorspronkelijk was dit project eind 2010 gestart als een één-jarig sociaaleconomisch
revalidatie project om de levensomstandigheden in het lepradorp Soun Si Valai (BSSV) in Khammouane te
verbeteren. Maar al snel bleek dat dit dorp behoefte had aan een veel meer omvattende community
development aanpak met aandacht en hulp voor verbetering van de gezondheids-, hygiëne en sanitaire situatie,
toegang tot schoon drinkwater, verbetering van voedselvoorziening, verbetering van de onderwijssituatie en
vakopleidingsmogelijkheden, een gezamenlijk dorpcentrum en bovenal een verbetering van de gezamelijke
dorpsactiviteiten en dorpsspirit.
Onder coÓrdinatie van COPE (Coóperative Orthotic and Prosthetic enterprise) wordt hier invulling aan gegeven.

Geografischê bestemming middelen
Werkelijk 2013

(in euro's)

WerkelÍjk

2013

Werkelijk 2012

Tinjro-enCn)

Cambodja
Vietnam

4L,491

Laos

11.050

35
51
74

28.533

81474

25.185
56.846
5.560
87.591

100

Specificatie en veÍdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Doelstelling

Afdrachten aan projecten
Publiciteit en communícatie
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

28.533

Totaal

ZÓ. JJJ

4L.897

Werving

baten

Beheer

en

11.050
Z, LÓ>

3.100
773

41.891

11,050

2.958

3.100

Totaal Begroot

Totaal

81.474 97.r70 87.591
2.185 5.800 L.694
3.100
900 r.765
773
773 773
87.532 104.643

91.823

Werknemers
Gedurende 2013 en 2012 waren geen werknemers in dienst van de stichtinq.

Bezoldíging b€stuuÍders
Het bestuur heeft in 2013 net als voorgaand jaar geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.
Wel kunnen gemaakte kosten worden gedeclareerd.

Namens het bestuur van Peerke Donders Stichting voor Lepra Bestrijding:

de heer P.P.M. Molenaar
(voorz

itter)

de heer N.l. Groen
(pen ni ng meester)

de heer E. van Hofwegen
(secretaris)

IJ
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OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE REGELING INZAKE DE WINSTBESTEMMING
Het bestuur is bevoegd om het resultaat van het boekjaar een bestemming
te geven. Deze resultaatbestemming moet in overeenstemming zijn met
de statuten van de stichting,
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit toegevoegd aan de reserves zoals
toegelicht onder de staat van baten en lasten.
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Accou nta nts

BERK

Peerke Donders Stichting voor leprabestrijding
De Wíezeboom 43
8332 JT STEENWIJK

Baker Tilly Berk N.V.
Grote ïocht 100
Postbus 1590
1500 AN Zaandam
T: +31 (0)75 681 50 00
F: +31 (0)75 681 50 75
E : zaandam@bakertillyberk.nl
KvK: 2442556O
www. bakertillyberk. nl

COilTROLEVERKLARIHG VAÍTI DE OíïIAFHAHK=LIJK= ACCOUTUTAHT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2073 van Peerke Donders
Stichting voor leprabestrijding te Steenwíjk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 rnet de
toelichtíng, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkhaid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellíngen". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basís
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met ínbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Alle diênsten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht. geslqten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop vên toepassing zijn de
al9emene vooruóarden. gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandei onder nr. 24425560.
In deze vooruaarden is een beperking vaó
aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants
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BERK

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Peerke Donders Stichting voor leprabestrijding per
31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen".

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
ingevolge artlkel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkoming-

en zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
"Fondsenwervende Instellingen" is opgesteld, en of de in artikel 2:392lid 1 onder b tot
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals
vereist in artikel 2:391lid 4 BW.

Zaandam, 26 september 2074
Baker Tilly

J.H.J. Spiekker
Registeraccou ntant

frit'*iïïïï.l
I

NTE RNATIONAL

