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Aan het bestuur van
Stichting Eye For Others
Kervelstraat 25
7322 PV Apeldoorn
Bunschoten, 22 juni 2021

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 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 2020 en de staat van
baten en lasten over 2020 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.
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 het vermogen per 31 december 2020 negatief is. Deze conditie duidt op het bestaan van een
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de stichting

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.
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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,
verzorgen 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, penningmeester;
- mevrouw B.N. Gelhever, secretaris.
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 2020 is afzonderlijk opgenomen op de website van Stichting Eye for Others.

JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-12-2020

31-12-2019

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

(2)

1.905

28.985

2.271

11.994

4.176

40.979

-5.387

-2.714

9.563

43.693

4.176

40.979

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

(4)

89.712

131.954

(5)

76.704

116.015

(6)

4.956

4.435

(7)

10.725

10.457

-2.673

1.047

-2.673

1.047

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Projectkosten
Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beheer en administratie
Lasten beheer en administratie
Saldo
Resultaatbestemming
Onttrekking aan reserves en fondsen (2019: toevoeging)
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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,
verzorgen van huisvesting en opvang van daklozen.
Continuïteit
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2020 € 5.387 negatief. Het
exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 2.673 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 bestuurders die gelden hebben verstrekt aan de stichting om deze niet direct op te eisen. Hier is
geen sprake van. 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. Daarom zijn de gehanteerde
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling.
Ontwikkelingen in het boekjaar:
In december 2020 is nogmaals een lockdown ingezet welke in 2021 nog verder is verlengd. Deze
maatregelen hebben belangrijke financiële gevolgen gehad voor de activiteiten van de stichting
aangezien de opbrengsten van stichting Eye for Others voor een belangrijk deel worden gegenereerd
door projectreizen. Doordat er in 2020 in Nederland gedurende een groot deel van het jaar sprake was
van een reisverbod naar het buitenland zijn de meeste projectreizen in het boekjaar geannuleerd. Een
ander gevolg van het coronavirus waren de financiële problemen bij grote donateurs. Er hebben minder
donaties plaatsgevonden van bedrijven, doordat deze bedrijven het financieel moeilijker hadden dan in
voorgaande jaren. Ondanks dat de financiële impact van de uitbraak van het coranavirus merkbaar is
voor stichting Eye for Others, zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare
informatie en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde
continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
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.
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De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
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.
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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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen giften

1.705
200

28.985

1.905

28.985

1.919
352

11.946
48

2.271

11.994

De overige vorderingen en overlopende activa worden aangehouden voor
directe aanwending in het kader van de doelstelling.
2. Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, werkgroep rekening

De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader
van de doelstelling.
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PASSIVA
3. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen deelnemersbijdragen
Kortlopende leningen
Nog te betalen declaraties
Nog te betalen projectkosten
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7.189
611

6.016
25.500
1.494
10.683

9.563

43.693
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

4. Baten uit eigen fondsenwerving
Giften deelnemers
Giften bedrijven en overige giften

7.353
82.359

47.757
84.197

89.712

131.954

52.500
24.204

66.581
49.434

76.704

116.015

443
4.513

76
784
3.575

4.956

4.435

2.908
260
7.557

2.632
323
7.502

10.725

10.457

Besteed aan de doelstellingen
5. Projectkosten
Projectreis Zuid-Afrika
Groepsreis

Wervingskosten
6. Kosten eigen fondsenwerving
Promotiebijdragen
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten

7. Lasten beheer en administratie
Aanschaffingen kleine inventaris
Financiële baten en -lasten en koersverschillen
Overige algemene kosten
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort, 22 juni 2021

A. van der Smit, voorzitter

B.N. Gelhever, secretaris

L.A. Riemens EMBA, penningmeester

