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BESTUURSVERSLAG 
 
Algemeen 
 
Dit verslag van het bestuur betreft: 
Statutaire naam:  Stichting Orfanato 
Vestigingsplaats:  Kudelstaart 
Rechtsvorm:  Stichting 
 
De doelstelling van de organisatie is: 
het ondersteunen van weeskinderen in Ecuador, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De 
stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel en op andere wijze 
ondersteunen van weeshuizen en andere ideële instellingen die zich inspannen om weeskinderen in 
Ecuador te helpen. 
 
De doelstelling wordt nagestreefd door het volgende beleid/de volgende activiteiten. 
 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Voorzitter  H.P.J. van Veen 
Secretaris  R.J.J. Verhoef 
Penningmeester A.P. van Veen-van der Bijl 

 
Verslag van de activiteiten 
 
In 2020 is er aandacht besteed aan het werven van extra sponsoren voor ons weeshuis. Actief 
zijn we bezig geweest met werven onder onze klanten, leveranciers en kennissen. Hiernaast hebben 
we op beurzen waar FSQ aan deelnam geprobeerd het project/weeshuis onder de aandacht te 
brengen. Helaas blijkt dat de genomen inspanning per saldo weinig effect hebben op onze 
sponsorbijdragen, het beeld is dat de totale bijdragen een redelijk stabiel blijven en dat groei op dit 
moment nog niet wordt gerealiseerd. 
Op de website van FSQ wordt in de nieuwssectie van de website regelmatig een verslag gepubliceerd 
met betrekking tot ontwikkelingen binnen de stichting en het weeshuis. 
 
Dhr. Van Veen heeft enkele malen het weeshuis bezocht en gesproken met de verantwoordelijke 
nonnen. De doelstelling van deze bezoeken is om vast te stellen dat de overgemaakte gelden feitelijk zijn 
ingezet voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn. Er is vastgesteld dat de investeringen in roerende 
zaken zijn uitgevoerd, de salarissen aan de nonnen zijn overgemaakt en de scholing en 
voedselvoorziening op orde zijn. 
 
De fondswervingen bestaan vooral uit bijdragen in euro’s, daarentegen zijn de uitgaven van de stichting 
vooral dollar gerelateerd. Als gevolg van een neergaande eurowaarde ten opzichte van de dollar is de 
begroting van de stichting niet meer sluitend. Om die reden zullen in het komende jaar de uitgaven 
worden beperkt (voor zover deze niet worden gedekt door extra fondsverwering) met als doel om de 
begroting sluitend te krijgen. 
 
In 2015 zijn de voedselbijdragen overgenomen door de overheid. Hierdoor zijn de uitgaven vanuit de 
stichting substantieel lager geworden. Vanaf 2016 levert de stichting een bijdrage in professional fees, 
deze dienen om een bijdrage te leveren in kosten voor kinderartsen, psychologen, juristen e.a.  

 
  



Bestuurlijke voornemens 
 
1. Actieve fondswerving. 
2. Onderzoeken of er verbeteringen in het weeshuis nodig zijn. 
3. Onderzoeken op welke punten de kostenbegroting naar beneden kan worden bijgesteld. 
 

In het nieuwe jaar genomen besluiten 

 
Er is besloten om ter vervanging van het voedselprogramma vanaf 2016 een maandelijkse bijdrage te 
leveren voor professional fees. Dit houdt in: kosten voor kinderartsen, psychologen, juristen, e.a. -> dit is 
in 2016 reeds geëffectueerd. 
 
De ontvangen sponsorbijdragen zijn net afdoende om de kosten van de stichting te dekken. Dit laat in de 
eerste plaats geen ruimte voor het leveren van financiële bijdragen vanuit de stichting voor extra wensen 
van het weeshuis. Wel went het bestuur haar invloed en netwerk in Ecuador aan om op een creatieve 
manier tot oplossingen te komen voor problemen in materiële zin van het weeshuis. Ter voorbeeld, de 
stichting heeft via haar contacten in Ecuador nieuwe matrassen kunnen organiseren voor de kinderen in 
het weeshuis. Tevens heeft het bestuur in overleg met de directie van Four Seasons Quality BV (FSQ) 
een bijdrage ontvangen van FSQ ter grootte van EUR 12.500. Er is besloten dat in 2021 deze bijdrage 
minimaal gelijk blijft. 

 
Beleid met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen 
 
Hoewel er in 2020 een klein positief resultaat is behaald is zijn er per 31/12/2020 onvoldoende middelen 

om het bestaande programma uit te breiden. Zoals altijd zijn wij in overleg met het weeshuis om te kijken 

waarmee wij ze kunnen helpen. Indien de financiële middelen binnen de stichting niet toereikend zijn 

zullen wij zoeken naar creatieve oplossingen, bijvoorbeeld door het mobiliseren van ons netwerk in 

Ecuador.  

  



BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 

 

 

 

 

  

Na resultaatbestemming

€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa -914                  2.838                

Liquide middelen

Rekening-courant bank 9.655                2.725                

8.741                5.563                

31-12-2020 31-12-2019



B 

 

R 2010  

€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 1.019                41                      

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten -                         -                         

Rekening-courantverhoudingen 7.722                5.522                

Overige schulden en overlopende passiva -                         -                         

7.722                5.522                

8.741                5.563                

31-12-2020 31-12-2019



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

  

2          STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 19.694              22.356              

Lasten

Lasten besteed aan de doelstelling 18.324              18.876              

Beheer- en administratiekosten 392                    463                    

Totaal lasten 18.716              19.339              

978                    3.017                

Saldo baten en lasten 978                    3.017                

2020 2019



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 

WERKZAME PERSONEN 

In de stichting zijn geen bezoldigde bestuurders werkzaam geweest. Het bestuur werkt ongeveer 24 uur 

per jaar voor de stichting. 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor jaarverslaggeving 650 

“Fondswervende instellingen”, met dien verstande dat voor aanvang van het boekjaar geen begroting is 

opgesteld, om welke reden de begroting in de Staat van baten en lasten ontbreekt. Voorts is vanwege de 

aard van de activiteiten de doelstelling van de stichting niet onderverdeeld in meerdere 

subdoelstellingen. 

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. Winsten 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. 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen. 

 

  



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten -914               2.838             

Liquide middelen

Rekening-courant bank

ABN AMRO 9.655             2.725             

ABN AMRO USD -                      -                      

ABN AMRO Bank N.V. 9.655             2.725             

De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben alle een resterende looptijd van minder 

dan 1 jaar.



 

 

 

 

  

PASSIVA

Reserves en fondsen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige reserves
Beginbalans 41                   -2.976           

Uit voorstel resultaat bestemming 978                 3.017             

Eindbalans 1.019             41                   

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren -                      -                      

Rekening-courantverhoudingen

Rekening-courant Four Seasons Quality B.V. 7.722             5.522             

Rekening-courant Four Seasons Quality B.V.

Beginbalans 5.522             13.541           

Mutaties 2.200             -8.019           

Eindbalans 7.722             5.522             

Over de schuld wordt geen rente berekend

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Kantoor- en administratiekosten -                      -                      

Nog te betalen schoolgeld -                      -                      

-                      -                      



TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020 
 

 

  

Baten
2020 2019

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties 19.694           22.356           

Lasten

Lasten besteed aan de doelstelling

Bijdrage levensonderhoud nonnen 11.694           11.967           

Kosten melk weeskinderen 3.273             3.338             

Kosten voeding weeskinderen -                      -                      

Kosten schoolgeld weeskinderen 3.342             3.571             

Donatie Day care Alianza Ecuador -                      -                      

Diverse ondersteuning 15                   -                      

Overige kosten weeshuis -                      -                      

18.324           18.876           

Beheer- en administratiekosten

Kantoor- en administratiekosten -                      -                      

Algemene kosten 392                 463                 

392                 463                 

Kantoor- en administratiekosten

Accountantskosten -                      -                      

Kantoor- en administratiekosten

Contributie en abonnementen -                      -                      

Overige algemene kosten 392                 464                 

392                 464                 



ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 
 

De Kwakel, 28 juni 2021 

Het bestuur, 

H.P.J. van Veen 

R.J.J. Verhoef 

A.P. van Veen-van der Bijl 

 

 


