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Kenmerk 2781 - 2021
Behandeld door Sebastiaan Heins
Datum 30 juni 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de balans met tellingen
van € 119.156 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 87, 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. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening
over 2021 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 zijn 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.

Hoorn, 30 juni 2022

Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.

Drs. S.B.P.T. van Kleef 
Registeraccountant              
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was getekend



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                Verwerking van het verlies 2021

Het verlies over 2021 bedraagt € 87. 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 2021 bedraagt negatief € 87 en kan als volgt worden samengevat:

Saldo 2021

€

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 87 42

Saldo -87 119.243
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BESTUURSVERSLAG OVER 2021

In 2021 is er rust gekomen in het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. 

Het bestuur heeft vinger aan de pols gehouden, maar geen noodzaak gezien om de reserves aan te spreken voor het
doen van donaties aan ziekenhuizen. 

Besloten is om de reserves aan te houden en bij gelijkblijvende omstandigheden te kijken hoe de tegoeden binnen
de doelstelling van de stichting worden ingezet. 

namens Stichting "Help de Helden"

Het bestuur,

Lars Fasten
Camiel Dekker
Sun Walenkamp
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 1.250 1.250

Liquide middelen  (2) 117.906 117.993

 119.156 119.243

 119.156 119.243

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Bestemmingsreserves 119.156 119.243

 119.156 119.243
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

€

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) -87 -42

Resultaat -87 119.243

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves -87 119.243
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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.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van "Stichting 
"Help de Helden" zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar.
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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. 

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.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het
bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

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.
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten
en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van
baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet
volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s)
respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als
besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt
geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald
inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming.
Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in
de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Baten van particulieren

Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Baten van bedrijven

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor inkomsten
alsmede donaties door bedrijven.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige
bedrijfsopbrengsten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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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 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 1.250 1.250

Overige vorderingen

FastConcepts B.V., rekening-courant 1.250 1.250

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 117.906 117.993

Een bedrag ad € - staat niet ter vrije beschikking.
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

3. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 119.156 119.243

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve t.b.v. ondersteuning van  hulp- en zorgverleners in
tijden van crisis 119.156 119.243

2021

€

2020

€

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

Stand per 26 maart 119.243 -
Resultaatbestemming -87 119.243

Stand per 31 december 119.156 119.243
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

€

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 2021 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 2021

€

Saldo 2020

€
9. Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 87 42
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6                OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2021

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 87 over 2021 in mindering gebracht op de overige
reserves. Dit is reeds 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, 30 juni 2022

L.T. Fasten C. Dekker 

S. Walenkamp

 


