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Burgwal 1  |  3752 XA  Bunschoten
T 033 - 2981538  | F 033 – 2984726

info@sminkkok.nl  | www.sminkkok.nl

Gevestigd te Bunschoten-Spakenburg

K.v.K. nummer: 32145060
De praktijk wordt slechts uitgevoerd en de opdrachten worden slechts aanvaard door Smink Kok Lentink, statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg.
Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Smink Kok Lentink Accountants en Belastingadviseur, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht onder nummer 159/2018.

Aan het bestuur van
Stichting Eye For Others  
Kervelstraat 25  
7322 PV Apeldoorn

Bunschoten, 25 oktober 2019

Geachte Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Eye For Others is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van
baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 4410, "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 door uzelf vastgestelde grondslagen van financiële verslaggeving, zoals
opgenomen in de Algemene Grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening. 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 Eye For Others. 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 dan ook ervan 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.

Wij vestigen de aandacht op punt continuïteit in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet
is dat de entiteit een verlies over 2018 heeft geleden en dat het vermogen per 31 december 2018
negatief is. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



2                ALGEMEEN

2.1                Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Eye For Others bestaan voornamelijk uit het bieden van financiële en
materiële zorg voor:
- kinderen met HIV/Aids en weeskinderen;
- mishandelde en/of misbruikte personen;
- (ongewenst) zwangere vrouwen;
- ontheemden en daklozen;
- de allerarmsten in de samenleving.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zaken,
voedselverstrekking aan de allerarmsten, advisering en ondersteuning om abortus bij zwangere
vrouwen te voorkomen, ontwikkelen van trainings- en scholingsprogramma's voor kansarmen,
verzorgenden van huisvesting en opvang van daklozen.

2.2                Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
- de heer A. van der Smit, voorzitter;
- de heer L.A. Riemens EMBA AA, penningmeester.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Smink Kok Lentink Accountants en Belastingadviseurs

R.M. Tulen AA               
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BESTUURSVERSLAG

Het verslag over 2018 is afzonderlijk opgenomen op de website van Stichting Eye for Others.



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018

€ €

31-12-2017

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 10.000 -
Overige vorderingen en overlopende
activa 1.692 -

11.692 -

Liquide middelen  (2) 8.246 18.784

19.938 18.784

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN -3.762 -182

KORTLOPENDE SCHULDEN  (3)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 3.027 198
Overige schulden en overlopende
passiva 20.673 18.768

23.700 18.966

19.938 18.784
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving  (4) 183.343 167.670 243.377

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (5) 173.412 155.670 229.530

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving  (6) 5.500 3.500 6.056

Kosten van beheer en administratie

Lasten beheer en administratie  (7) 8.010 8.500 8.096

Saldo -3.579 - -305

Resultaatbestemming

Onttrekking aan de reserves en fondsen -3.579 - -305
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Eye For Others bestaan voornamelijk uit het bieden van financiële en
materiële zorg voor:
- kinderen met HIV/Aids en weeskinderen;
- mishandelde en/of misbruikte personen;
- (ongewenst) zwangere vrouwen;
- ontheemden en daklozen;
- de allerarmsten in de samenleving.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zaken,
voedselverstrekking aan de allerarmsten, advisering en ondersteuning om abortus bij zwangere
vrouwen te voorkomen, ontwikkelen van trainings- en scholingsprogramma's voor kansarmen,
verzorgenden van huisvesting en opvang van daklozen.

Vestigingsadres

Stichting Eye For Others is feitelijk gevestigd op Kervelstraat 25, 7322 PV te Apeldoorn, is statutair
gevestigd in Amersfoort en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 32119814.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De jaarrekening wordt opgesteld conform RJk richtlijnen C1 Kleine organisaties zonder winststreven en,
indien van toepassing, andere bepalingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen.

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.

Continuïteitsveronderstelling

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2018 € 3.762 negatief. Het
exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 3.579 negatief. De financiering hiervan vindt geheel plaats
met kortlopende schulden. De continuïteit van de stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van
de crediteuren om de financiering te continueren. Daarnaast heeft het bestuur verklaard nauw
betrokken te zijn bij het wel en wee van de stichting en hierdoor de continuïteit van de stichting te
waarborgen. Hierdoor zijn de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de onderneming.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.

STICHTING EYE FOR OTHERS 
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording

Baten uit fondsenwerving betreffen de opbrengsten van de in het verslagjaar geworven, en aan het
verslagjaar toe te rekenen, baten.

Som der lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 10.000 -

10.000 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen giften 1.000 -
Nog te ontvangen gelden 692 -

1.692 -

De overige vorderingen en overlopende activa worden aangehouden voor
directe aanwending in het kader van de doelstelling.

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 1.780 15.339
Rabobank, werkgroep rekening 6.466 3.445

8.246 18.784

De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
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PASSIVA

3. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.027 198

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen rente en bankkosten - 48
Vooruitontvangen deelnemersbijdragen 10.673 8.720
Kortlopende lening 10.000 10.000

20.673 18.768
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€
4. Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen 5.475 - 22.281
Giften deelnemers 68.697 88.170 138.330
Giften bedrijven 109.171 79.500 82.766

183.343 167.670 243.377

5. Besteed aan de doelstellingen

Besteed aan doelstelling

Projectreis Zuid-Afrika 104.000 155.670 100.544
Groepsreis 69.412 - 128.986

173.412 155.670 229.530

Wervingskosten

6. Kosten eigen fondsenwerving

Promotiebijdragen - - 2.394
Reclame- en advertentiekosten - - 101
Representatiekosten 768 500 307
Reis- en verblijfkosten 4.732 3.000 3.254

5.500 3.500 6.056

7. Lasten beheer en administratie

Aanschaffingen kleine inventaris 1.345 2.000 2.158
Financiële baten en -lasten en koersverschillen 335 500 431
Overige algemene kosten 6.330 6.000 5.507

8.010 8.500 8.096

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort, 25 oktober 2019

A. van der Smit, voorzitter L.A. Riemens EMBA, penningsmeester 
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