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Behandeld door Sebastiaan Heins
Datum 19 juni 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting opgesteld, waarin de balans met tellingen
van € 119.243 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 119.243, zijn opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van "Stichting "Help de Helden" te Hoorn is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening
over 2020 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 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 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 "Help de Helden".

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 hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van "Stichting "Help de Helden" met als doel 
"Stichting "Help de Helden" in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze
samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van "Stichting "Help de Helden" en dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
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3                ALGEMEEN

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- de heer L.T. Fasten - voorzitter
- de heer C. Dekker - penningmeester
- de heer S. Walenlamp - secretaris

3.2                Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 26 maart 2020 verleden voor notaris M.J. Moeskops te Hoorn is opgericht de stichting 
"Stichting "Help de Helden".

De stichting is opgericht met het doel het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van hulp- en
zorgverleners in tijden van crisis.

3.3                Bestemming van de winst 2020

De winst over 2020 bedraagt € 119.243. De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 6.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 119.243 en kan als volgt worden samengevat:

Saldo 2020

€

Baten

Brutowinst verkopen mondkapjes 24.962
Baten van particulieren 313.274
Baten van bedrijven 363.928

Som van de geworven baten 702.164

Bruto-omzetresultaat 702.164

Kosten

Besteed aan de doelstellingen

Mondkapjes ten behoeve van hulp- en zorgverleners in tijden van crisis 580.682

Kosten van beheer en administratie 2.197

Financiële baten en lasten 42

Saldo 119.243

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.

Drs. S.B.P.T. van Kleef 
Registeraccountant              
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

2020 was met de plotselinge komst van Corona een bewogen jaar. In tijden waar zoveel leed was, wilden we
bijdragen aan daar waar het echt fout ging, direct op de ziekenhuisvloer. Voor het bestuur is dit de reden geweest
om de Stichting "Help de Helden" op te richten en de actie "doneereenmondkapje.nl". Door onze persoonlijke
ingangen in Azië konden we snel schakelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP2 mondkapjes) bestellen.
In eerste instantie door een eigen inbreng van 100 duizend euro, maar al snel aangevuld met donaties uit het hele
land. Iedereen wilde wat doen, media, ondernemers en particulieren. Door ook ruime giften en acties van onder
andere de Action en Deen, is er uiteindelijk ruim 677 duizend euro opgehaald. Naast de donaties aan ziekenhuizen
hebben we ook kunnen bijdragen aan het ondersteunen van de secundaire zorg (verzorgingstehuizen, huisartsen,
etc). Deze partijen hebben over het algemeen wel om een bijdrage gevraagd, op basis van de kostprijs van de
goederen. Uiteindelijk is hier nog eens voor ruim 145 duizend euro aan goederen geleverd. 

We zijn blij met de positieve reacties die de actie heeft ontvangen, en we zijn trots op het team van ondernemers en
privé personen dat ons, allemaal geheel belangeloos, heeft bijgestaan in deze actie:
Remco Linnekamp, Rob van der Molen, Annemieke Gruijs, Guilliamo Groen, Roy Jongens, Jalmar Fasten, Jeffrey
Bierman, Koen Pieters, Lisette Berkhof, Mark Koorndijk, Michel van Amstel, Paul Luiken, Sjors Ruijgrok, Suzette
Sijm-Schaap, Marco Visser en vele anderen

Maar bovenal gaat toch onze aandacht en dank uit naar de Helden in Zorg.

Nadat de overheid en de ziekenhuizen de achterstand in persoonlijke beschermingsmiddelen medio juni 2020 had
ingelopen, hebben wij besloten om de actie "doneereenmondkapje.nl" te beëindigen en te stoppen met accepteren
van donaties. Mede door de verkoop aan secundaire zorg en ook de eigen inbreng van het bestuur, is de actie met
een positief kassaldo van ruim 119 duizend euro afgesloten. Het bestuur heeft besloten om dit bedrag te reserveren
om bij te springen in de staart van de Corona-crisis of andere acties waarbij Helden in de Zorg of in een breder
perspectief kunnen worden ondersteund. De stichting staat open voor suggesties in deze. 

namens Stichting "Help de Helden"

Het bestuur,

Lars Fasten
Camiel Dekker
Sun Walenkamp
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende activa 1.250

Liquide middelen  (2) 117.993

 119.243

 119.243
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31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Bestemmingsreserves 119.243

 119.243
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Baten

Brutowinst verkopen mondkapjes  (4) 24.962
Baten van particulieren  (5) 313.274
Baten van bedrijven  (6) 363.928

Som der baten 702.164

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Mondkapjes ten behoeve van hulp- en zorgverleners in tijden van crisis  (7) 580.682

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfskosten  (8) 2.197

Saldo voor financiële baten en lasten 119.285
Rentelasten en soortgelijke kosten  (9) -42

Resultaat 119.243

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 119.243
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van "Stichting "Help de Helden" bestaan voornamelijk uit het inzamelen van gelden en goederen ten
behoeve van hulp- en zorgverleners in tijden van crisis en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een doelstelling van de Stichting “Help de Helden” was om in 2020 650.000 euro op te halen en daaruit ongeveer
500.000 mondkapjes te kunnen doneren. Deze omzetdoelstelling was niet nader gespecificeerd. Derhalve zijn in de
staat van baten en lasten de begrotingscijfers van het verslagjaar achterwege gelaten. Evenmin zijn in de toelichting
de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers geanalyseerd.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting "Help de Helden" is feitelijk en statutair gevestigd op Visserseiland 151  te Hoorn en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 77723619.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De  jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 650 Fondsenwervende
organisaties. In aanvulling op hoofdstuk 650 Fondsenwervende organisaties is op de fondsenwervende organisatie
ook hoofdstuk 640 Organisaties-zonder-winststreven van toepassing, tenzij hoofdstuk 650 daarvan afwijkend is. de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisatie-zonder-winststreven (RJ 640).

De waardering van de 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 de 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.

Vreemde valuta

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.

Vorderingen

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. 
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve

Indien een actie voor een specifiek doel meer opbrengt dan voor dat doel benodigd is of aan een gift de bestemming
ontvalt, wordt dit feit vermeld in het verslagjaar waarin dit duidelijk wordt. Het meerdere bedrag wordt onder de
overige reserves verantwoord. Indien aan een bestemmingsfonds de bestemming ontvalt, wordt het resterende
bedrag aan de overige reserves toegevoegd of, bij besluit van het bestuur, aan een bestemmingsreserve te worden
toegevoegd. Deze verwerkingswijze wordt toegelicht.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij dit hoofdstuk uitdrukkelijk
anders bepaalt. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last
te worden gepresenteerd, tenzij dit hoofdstuk uitdrukkelijk anders bepaalt.

Brutowinst verkopen mondkapjes

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van
deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 1.250

Overige vorderingen

FastConcepts B.V., rekening-courant 1.250

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 117.993

Een bedrag ad € - staat niet ter vrije beschikking.

Aanhouding activa

PASSIVA

31-12-2020 

€

3. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 119.243

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve t.b.v. ondersteuning van  hulp- en zorgverleners in tijden van crisis 119.243
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2020

€

Bestemmingsreserve t.b.v. ondersteuning van  hulp- en zorgverleners in tijden van crisis

Stand per 26 maart -
Resultaatbestemming 119.243

Stand per 31 december 119.243
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€
4. Brutowinst verkopen mondkapjes

Netto-omzet 144.920
Kostprijs -119.958

24.962

5. Baten van particulieren

Donaties en giften 313.274

6. Baten van bedrijven

Donaties en giften 351.428
Sponsoring 12.500

363.928

Besteed aan de doelstellingen

7. Mondkapjes ten behoeve van hulp- en zorgverleners in tijden van crisis

Mondkapjes ten behoeve van hulp- en zorgverleners Covid19 pandemie 580.682

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

8. Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 1.213
Algemene kosten 984

2.197

Verkoopkosten

Representatiekosten 131
Verteerkosten 532
Overige verkoopkosten 550

1.213

Algemene kosten

Administratiekosten 984
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Financiële baten en lasten

Saldo 2020

€
9. Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 42
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6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2020

Het bestuur heeft het resultaat over 2020 ad € 119.243 toegevoegd aan de bestemmingsreserve t.b.v. ondersteuning
van  hulp- en zorgverleners in tijden van crisis. Deze bestemming is in de jaarrekening verwerkt.

Bezoldiging van bestuurders

De bestuurders van de stichting hebben geen bezoldiging ontvangen.
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Ondertekening directie voor akkoord

Hoorn, 19 juni 2021

L.T. Fasten C. Dekker 

S. Walenkamp

 


