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VERSLAG

Statutaire gegevens
De statutaire naam van de Stichting is "Stichting JONG Kinabu". De stichting is opgericht op 22-12-1988 en
is gevestigd te Amersfoort. De laatste statutenwijziging vond plaats 30-12-2011.
Activiteiten
De Stichting heeft ten doel:
a. de hulpverlening binnen de jeugdgezondheidszorg, zowel in Nederland als daarbuiten, in de gevallen
waarin de betreffende overheden geen of onvoldoende voorzieningen hebben getroffen, en
b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Het vermogen van de stichting is gevormd door schenkingen. Het vermogensbeheer is gericht op het
handhaven van het vermogen, waardoor uit de inkomsten (vruchten) van het belegd vermogen de doelstelling
middels steunverlening (subsidies) kan worden gerealiseerd.
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

van Kleef, Marie Louise
Lankhuijzen, Johannes Cornelis
Faas, Maarten
van Bommel, Marjolein Margarete
Beekman, Hendrikus Bertus Willem
Haakshorst, Leonarda Johanna Maria

Verslag 2018
In het jaar 2018 heeft de stichting € 382.173 aan subsidies uitgekeerd. Het verlies over 2018 bedraagt
€ 437.850.

Amersfoort, 1 juli 2019

M.L. van Kleef

J.C. Lankhuijzen
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na bestemming saldo boekjaar)

31 december 2018

31 december 2017

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa
Effecten

132.995

6.509.765

13.587

13.316

6.124.487

220.662

6.271.069

6.743.743

5.959.331

6.397.181

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Kapitaal
Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

292.578
19.160
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324.701
21.861
311.738

346.562

6.271.069

6.743.743

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

Saldo 2017

€

€

Baten

Opbrengst effecten
Koersresultaat effecten
Som der baten

83.841
(143.915)

91.016
539.526

(60.074)

630.542

350.050

385.187

3.701
13.760
10.265

1.151
13.686
9.425

27.726

24.262

(437.850)

221.093

(437.850)

221.093

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Subsidies
Kosten van beheer en administratie
Bestuurskosten
Secretariaatkosten
Algemene kosten

Saldo boekjaar
Bestemming van het saldo
Algemene reserve

-3-

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld met gebruikmaking van Richtlijn C1 voor de kleine organisatie-zonderwinststreven als opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Activiteiten
De Stichting draagt de naam: Stichting JONG Kinabu, waarbij JONG staat voor: Jeugd Ondersteuning
Nederland in de Gezondheidszorg en Kinabu staat voor Kinderen Naar Buiten. De stichting is gevestigd te
Amersfoort.
Stichting JONG Kinabu is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41189528.
De Stichting heeft ten doel:
a. de hulpverlening binnen de jeugdgezondheidszorg, zowel in Nederland als daarbuiten, in de gevallen
waarin de betreffende overheden geen of onvoldoende voorzieningen hebben getroffen, en
b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Het vermogen van de stichting is gevormd door schenkingen. Het vermogensbeheer is gericht op het
handhaven van het vermogen, waardoor uit de inkomsten (vruchten) van het belegd vermogen de doelstelling
middels steunverlening (subsidies) kan worden gerealiseerd.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.

Financiële vaste activa
De beleggingen in effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Van beleggingen
in vreemde valuta worden op balansdatum de beurswaarden bepaald met gebruikmaking van de ultimokoers
van de betreffende vreemde valuta.

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.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de contante waarde. De reële waarde en de contante waarde zijn gelijk aan de nominale
waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Subsidies
De subsidies worden verantwoord in het jaar waarin door het bestuur is besloten tot toekenning van de
subsidie. Eventuele afwijkingen tussen de toegekende subsidies en feitelijke afrekeningen worden
verantwoord in het jaar waarin het betreffende project is afgewikkeld.

Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Effecten
€
Stand per 1 januari 2018
Aankopen
Verkopen
Koersresultaat

6.509.764
535.400
(6.768.254)
(143.915)

Stand per 31 december 2018

132.995

VLOTTENDE ACTIVA
2018

2017

€

€

11.242
2.345

1.179
12.137
-

13.587

13.316

5.000.000
1.124.487

220.662

6.124.487

220.662

Overige vorderingen
Lopende rente op obligaties
Dividendbelasting
Te ontvangen dividend

Liquide middelen
Triodos Bank N.V.
InsingerGilissen Bankiers N.V.
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PASSIVA
2018

2017

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Bestemming van het saldo boekjaar

6.397.181
(437.850)

6.176.088
221.093

Stand per 31 december

5.959.331

6.397.181

243.102
39.476
5.000
5.000

263.701
50.500
10.500

292.578

324.701

5.000
4.000
2.627
7.443
90

5.000
4.000
2.477
10.267
117

19.160

21.861

Overige schulden
Toezeggingen
Toezeggingen
Toezeggingen
Toezeggingen

subsidies
subsidies
subsidies
subsidies

2018
2017
2016
2015

Overlopende passiva
Accountantskosten
Administratiekosten
Secretariaatkosten
Vermogensadviesvergoeding
Overige passiva
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Saldo 2018

Saldo 2017

€

€

13.225
108.871
(38.255)

11.631
119.800
(40.415)

83.841

91.016

(143.915)

539.526

117.324
273.111
(40.385)

115.676
283.002
(13.491)

350.050

385.187

Opbrengst effecten
Couponrente
Dividenden
Kosten effecten

Koersresultaat effecten
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten effecten
Besteed aan de doelstellingen
Subsidies
Toezeggingen binnenlandse projecten
Toezeggingen buitenlandse projecten
In het boekjaar vervallen projecten

Voor een nadere specificatie van de toezeggingen 2018 verwijzen wij u naar de bijlage bij dit rapport.
Kosten van beheer en administratie
Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Kantoorbenodigheden
Kosten postbus inclusief porti
Kosten website

Amersfoort, 1 juli 2019

M.L. van Kleef

J.C. Lankhuijzen
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3.993
4.235
750
1.036
251

3.567
4.187
851
713
107

10.265

9.425

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Bestuur van Stichting JONG Kinabu te Amersfoort

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting JONG Kinabu te Garderen
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting JONG
Kinabu op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming
met de in Nederland geldende Rjk-richtlijn C1 inzake kleine Organisaties-zonderwinststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2018;

2.

de staat van baten en lasten over 2018; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting JONG Kinabu zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omzet het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
•

Specificatie van de toezeggingen 2018

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
De beheerder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 voor
kleine organisaties-zonder-winststreven.. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de entiteit in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in

AANVULLENDE SPECIFICATIES

Aanvullende specificaties
bij rapport d.d. 1 juli 2019
Stichting JONG Kinabu
Amersfoort
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TOEKENNINGEN 2018

Vergadering 27 maart 2018
Nederlandse aanvragen:
Stichting Oudezijds 100 te Amsterdam
Stichting Pleegzorgboerderij De Parelhoeve te Roosendaal
Stichting Vrienden van Dol-Fijn te Stadskanaal
Spirit te Amsterdam
Stichting Jibb te Helmond
Pluryn te Nijmegen
Stichting Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek
2018 te Doetinchem
Stichting Behandeling Selectief Mutisme te Maarn
Totaal

€
€
€
€
€
€

1.500,-5.000,-2.000,-2.150,-10.000,-3.000,--

€ 10.000,-€ 5.000,-€ 38.650,--

Buitenlandse aanvragen:
Stichting Lusulu te Beilen
Stichting Ondersteuning Kitale Project te Haarlem
Stichting Hetty Denen van Zambia te Sambeek
Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces te Amersfoort
Connected to Namibia Foundation te Nuenen
Homeless Child te Schoonrewoerd
Fapadag te Apeldoorn
Stichting Kashi Mandir te Erica
Stichting Al Amal te Den Haag
Stichting De Toekomstzaaiers te ’s Gravenhage
Stichting The Umbrella of Hope Foundation te Den Haag
Stichting Faso te Zegveld
Stichting Peuple du Monde te Sambeek
Stichting Dom-Ray te Maastricht
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,-6.883,-5.000,-5.000,-5.000,-3.000,-7.000,-4.000,-4.000,-7.500,-5.000,-4.000,-5.000,-4.000,-70.383,--

Vergadering 26 juni 2018:
Nederlandse aanvragen:
Stichting Linawijs te Culemborg
Stichting Samen Sportief te Veldhoven
Stichting Vrienden van de Maashorst e Reek
Stichting Jongeren die het kunnen te Amsterdam
Stichting Meerklankvrienden te Amsterdam
Voetbalvereniging SVI te Zwolle
Stichting Kyra Foundation te Diemen
Pameijer te Rotterdam
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,-1.500,-5.000,-5.000,-3.000,-5.000,-5.000,-2.850,-32.350,--

Buitenlandse aanvragen:
Stichting Aman Iman te Maastricht
Stichting Morkiswa te Deventer
Pure ! Foundation te Haren

€ 5.000,-€ 5.000,-€ 5.000,--

Aanvullende specificaties
bij rapport d.d. 1 juli 2019
Stichting JONG Kinabu
Amersfoort

Stichting Wings of Support te Schiphol
Stichting Betuwe Wereldwijd te Culemborg
Stichting SrilanCare te Utrecht
Stichting SBI Lombok te Maasbree
Stichting Dare2Care te Den Haag
Stichting Buru Nyakwere Nederland te Hulst
Stichting VivaSahel te Amsterdam
Stichting Edukans te Amersfoort
Oral Health Foundation Rwanda te Leiden
Stichting Dice te ‘s Heerenhoek
Stichting Soduon te Den Haag
Stichting Arise and Shine Netherlands te Liempde
Stichting Proyecto Yannick te Reuver
Stichting Twiga te Arnhem
Homeless Child te Schoonrewoerd
Totaal

€ 5.000,-€ 2.340,-€ 5.000,-€ 5.000,-€ 5.000,-€ 5.000,-€ 5.000,-€ 10.000,-€ 4.000,-€ 4.000,-€ 5.000,-€ 5.000,-€ 3.500,-€ 3.000,-€ 1.000,-€ 82.840,--

Vergadering 26 september 2018:
Nederlandse aanvragen:
Stichting One Big Smile te Bavel
Pro Intermetzo te Nijmegen
Stichting Paardrijden voor Gehandicapten te Den Haag
KDC Aandachtslab te Delft
Steunpunt Zorg & Ondersteuning Fryslan te Jelsum
JIT te Den Haag
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-30.000,--

Buitenlandse aanvragen:
Vereniging Hadhakai te Breda
Stichting INTI te Den Haag
Stichting Lepra Zending Nederland te Apeldoorn
Stichting Berhan te Voorschoten
Stichting Ayubowan te Hilversum
Stichting Marni te Naarden
Stichting Ibhongo te Goirle
Stichting Schools for Youth te Oss
Stichting Kaalo Nederland te Amsterdam
Stichting Vrienden van de Health Promoters te Oostvoorne
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,-2.200,-5.000,-2.500,-5.000,-6.800,-2.750,-5.000,-4.000,-4.500,-42.750,--

Vergadering 12 december 2018:
Nederlandse aanvragen:
Stichting Vrienden Rafaëlschool te Utrecht
Stichting Spirit te Amsterdam
Visio De Brink te Vries
Tarcisiusschool te Nijmgen
Totaal

€
€
€
€
€

4.000,-4.984,10
5.000,-2.340,-16.324,10

Aanvullende specificaties
bij rapport d.d. 1 juli 2019
Stichting JONG Kinabu
Amersfoort

Buitenlandse aanvragen:
Stichting Mwana na Mama te Tilburg
Stichting Himalayan Care Hands te Heerlen
Stichting Kulabigwo te Zwolle
Stichting Congo te Meppel
Stichting Moving On te Veenendaal
Stichting Peduli Anak te Liempde
Stichting Kumbatio Nederland te ’s Hertogenbosch
Stichting Holland Building Nepal te Enkhuizen
Stichting Mzamomhle te Buren
Stichting Studenten Musarharproject Nepal te Heerenveen
Stichting Dinka te Valkenburg
Stichting Bokemei te Amsterdam
Stichting Pamoja Kenia te Den Haag
Stichting Lusulu te Beilen
Stichting Macina Foundation te Utrecht
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,-5.000,-10.000,-3.000,-5.000,-10.000,-5.000,-5.000,-5.000,-4.138,-5.000,-3.000,-5.000,-5.000,-4.000,-77.138,--

Aan Nederlandse projecten is een bedrag van € 117.324,10 toegezegd.
Aan buitenlandse projecten is een bedrag van € 273.111 toegezegd.
Totaal 2018: € 390.435,10

