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Aan het bestuur van

Stichting DAANtje
Molenmakerslaan 76

3781 DD Voorthuizen

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015/2016 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015/2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans
met tellingen van € 10.162 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 10.162,
samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.

Algemeen
Oprichting en zetel
De stichting is opgericht bij akte de datum 14 oktober 2015 en is statutair gevestigd te Barneveld.
Samenstelling bestuur
De heer F.M. Vernooij (voorzitter)
Mevrouw H.H. van den Hoorn - Lindeboom (penningmeester)
De heer D. Groeneveld (Secretaris)
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Oost onder nummer 64348067.
Belastingen
Instellingen van algemeen nut:

Stichting DAANtje is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen
schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd.
Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.
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Financiële positie
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht.
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2016 in verkorte vorm.
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2016

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

10.162

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Liquide

middelen

10.162
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting DAANtje

De jaarrekening van Stichting DAANtje te Barneveld is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-

verliesrekening over 2015/2016 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 441 OH, "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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting DMNtje. 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Barneveld, 15junj.
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Bestuursverslag over 2015/2016
Algemeen

Stichting DAANtje is gevestigd te Voorthuizen
- Voorzitter: Frans Vernooij
- Secretaris: Rita van den Hoorn
- Penningmeester: Erik Groeneveld
Missie, visie en beleid

Stichting DAANtje biedt ondersteuning aan (pleeg-) gezinnen en gezinshuizen. In die gevallen waar
pleegzorgvergoeding, PGB of gemeentelijke gelden onvoldoende blijkt te zijn of de zorg aanleiding geeft tot het
doen van bijzondere uitgaven en/of aanschaffingen.

De zorg aan de kinderen in een pleeggezin of gezinshuis wordt veelal gefinancierd uit pleegzorgvergoeding,
gemeentelijke gelden of PGB. Hiermee kan de basiszorg voor kinderen geboden worden.
Een aantal andere kosten vallen niet onder de vergoeding. In veel gevallen hebben ouders van de kinderen

niet de financiële middelen om deze kosten voor hun rekening te nemen. Stichting DAANtje wil hierin een
verschil maken. Daarom kan voor dergelijke kosten een beroep op DAANtje gedaan worden. Voorbeelden van
deze kosten zijn:
Ziektekosten die niet onder de basisverzekering vallen, zoals:

beugel
Zwemlessen
Zomerkamp en/of vakantie
Kleding en schoenen
Aanschaf van een fiets
Aanschaf van schoolspullen
Daarnaast kan DAANtje aangesproken worden voor meer algemene zaken, waar ook andere gezinsleden
plezier aan kunnen beleven, bijvoorbeeld:

Therapie gerichte spelletjes
"Projecten" voor kind en dier, zoals aanschaf van een konijnenhok met konijn

Speeltoestellen passend bij de behoefte van kinderen
Inrichting en/oftuinmeubilair
Organiseren van "pleegzorg dag" om kinderen een belevenis te geven en pleegouders te
verbinden

Stichting DAANtje richt zich primair op de regio Barneveld en omstreken.
Voor een beroep wordt gedaan op Stichting DAANtje verwacht het bestuur dat je moeite hebt gedaan om de
kosten op reguliere wijze, bijvoorbeeld via de pleegzorginstelling of via jeugdbescherming vergoed te krijgen.

Eventueel kan Stichting DAANtje hier een adviserende rol in spelen of je met de juiste mensen in contact
brengen.
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Stichting DAANtje onderneemt activiteiten met als doel het inzamelen van giften, donaties, subsidies, en
fondsen, om daarmee pleeggezinnen en gezinshuizen te ondersteunen. Daarnaast kan DAANtje een

adviserende rol hebben richting belanghebbende.
De werkzaamheden zijn erop gericht het de pleegkinderen en kinderen in de gezinshuizen, maar ook de
pleegouders en gezinshuisouders en hun eigen kinderen net even wat makkelijker en aangenamer te maken
door ondersteuning te bieden.
In september 2016 hebben wij een Verwendag voor een groot aantal pleeggezinnen georganiseerd. Hier
waren ca. 90 mensen aanwezig. We hebben op deze middag een puzzeltocht georganiseerd, gezwommen en
als afsluiting hebben we met alle pleeggezinnen gebarbecued. Doel van deze dag is het verwennen van de
pleeggezinnen voor hun taken die ze doen en het verbinden van deze pleeggezinnen met elkaar.
Tevens hebben we een aantal pleeggezinnen voorzien van een financiële ondersteuning. Zo hebben we onder
andere een bril geschonken aan een pleegkind waarvoor door instanties geen vergoeding beschikbaar werd

gesteld. We hebben een geschonken aan een pleeggezin waar een pleegkind bijgeplaatst werd die geen fiets
had en we hebben een picknickbank geschonken aan een gezinshuis bij de opening van het gezinshuis.

Bedrijfsvoering
Het beleid van de stichting wordt vormgegeven door het bestuur van de stichting. Het bestuur wordt gevormd
door de volgende personen:
Rita van den Hoorn, secretaris
Erik Groeneveld, penningmeester
Frans Vernooij, voorzitter
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten kunnen
uiteraard vergoed worden.

Het bestuur kan worden bijgestaan door vrijwilligers. Hierbij valt te denken aan het uitbesteden van
werkzaamheden op administratief gebied, ondersteuning bij PR activiteiten, het schrijven van nieuwsbrieven en
het helpen organiseren van activiteiten.
Het bestuur zal jaarlijks tenminste 2 keer vergaderen.

Het ligt voor de hand dat deze frequentie in de praktijk hoger zal liggen.
Daarnaast overlegd het bestuur door gebruik te maken van What's App, mail, telefoon en Skype.

Stichting DAANtje heeft geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. Het vermogen van de
stichting zal onder meer worden gevormd doorverkrijgingen uit:
Donaties van donateurs
Subsidies, giften en andere inkomsten

Erfstellingen en legaten
Om vermogen te vormen kan een beroep gedaan worden op particulieren, ondernemingen, kerken, scholen,
maatschappelijke fondsen enzovoort.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Het vermogen wordt beheerd op een bij Rabobank aan

te houden Rekening C.ourant eventueel niet direct benodigde middelen zullen tijdelijk op een spaarrekening
gestald worden. Het door de Stichting gevormde vermogen zal door het bestuur niet op risicovolle wijze belegd
worden. De stichting streeft erna de (bank)kosten tot een minimum te beperken.
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Toekomstgerichte informatie
De stichting heeft een eigen website, www.stichtingdaantje.nl. De website zal een belangrijke basis vormen
voor uitingen. Daarnaast zal Stichting DAANtje gepromoot worden door:
Facebook
Verspreiden van de nieuwsbrief
Mond-tot-mond reclame
Foldermateriaal

Het zoeken van ambassadeurs van Stichting DAANtje
Promotie/ presentaties bij neh/verkbijeenkomsten, kerken, scholen enzovoort
Ook voor komend jaar willen we weer een Verwendag organiseren. Het komend jaar willen we de mogelijkheid
onderzoeken om meerdere verwendagen op verschillende locaties in de gemeente Barneveld te organiseren
om een groter deel van onze doelgroep te bereiken. Ook willen we meer in beeld komen bij de pleeggezinnen

en gezinshuizen die financieel niet alle middelen hebben om volledig aan de basiszorg voor de kinderen te
kunnen voldoen. We gaan stichting DAANtje meer en meer promoten bij pleegzorginstellingen. Dit onder meer
door het organiseren van een netwerkbijeenkomst en aan te sluiten bij avonden die door het CJG en de
gemeente Barneveld worden georganiseerd. De komende tijd zullen we tijd en energie steken om de contacten
die we hierin inmiddels gelegd hebben verder uit te bouwen en te verdiepen.
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Balans per 31 december 2016
(na winstbestemming)
31 december 2016

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide

middelen

10.162

10.162
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31 december 2016

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Overige

reserves

10.162

10.162
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Staat van baten en lasten over 2015/2016

Realisatie

2015/2016
Baten

Baten uit fondsverwerving

Overige baten
Som der baten

11.680
1.875
13.555

Lasten

Besteed aan de doelstellingen
Uitgaven aan gerichte bestemmingen

2.132

Beheer en administratie

Overige bedrijfslasten
Financiële baten en lasten

1.079

182

,261
1.;
3.:393

Saldo

10.1162

Resultaatbestemming
Overige reserves

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2017
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn RJK C1 inzake Organisaties zonder
instoogmerk zoals opgenomen in de Richtlijnen voordejaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting DAANtje bestaan voornamelijk uit het ondersteunen en begeleiden van een ieder
die gezins- en jeugdzorg c.q. -hulp organiseert, verstrekt en/of verleent, ten einde deze zorg en/of hulp onder

meer te financieren in die gevallen waarin de gemeentelijke basisgelden en/of het PGB-budget ontbreekt dan
wel onvoldoende blijkt te zijn of de zorg en/of hulp aanleiding geeft tot het doen van bijzondere, hoge uitgaven
en/of aanschaffingen in het bijzonder in de regio Barneveld en omstreken.

Begroting
In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de
begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting DAANtje zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven

van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaan van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.

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.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschaps- en omzetbelasting.

De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Artikel 5 Algemene wet inzake
rijksbelastingen. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over
ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2016

Liquide middelen
Rabobank Zakelijke Rekening NL94 RABO 0306 8775 54 86
Rabobank DoelReserveren NL48 RABO 1338 372017 10.076
10.162

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige

reserves

10.162

2015/2016

Overige reserves

Stand per 14 oktober
Resultaatbestemming boekjaar 10.162
Stand

per

31

december

10.162
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015/2016
Realisatie

2015/2016
€
Baten uit fondsverwerving

10 .651
1 .029

Giften
Sponsoring

11 .680
Overige baten

1 .875

Opbrengsten reclameborden
Besteed aan de doelstellingen
Uitgaven aan gerichte bestemmingen

1 .333
100
449
250

Verwendagen

Aanschaf bril
Picknickbank gezinshuis
Fiets gezinshuis

2 .132
Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015/2016 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
Algemene lasten
Accountantslasten

Belastingen

en

1.029

heffingen

50
1.079

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente

en

kosten

bank

182
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Bameveld, 15 juni 2017

FM. Vernooij

D. Groeneveld

H.H. van den Hoorn - Lindeboom
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Overige gegevens
Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van
artikel 2:396 lid 7 BW.
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