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Stichting Abba Child Care International

T.a.v. de heer J.A.L. Dieleman

Boomkleverlaan 263

3893 JW  ZEEWOLDE

Nijkerk, 6 mei 2020

Geachte heer Dieleman,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: de heer J.A.L. Dieleman

Secretaris: de heer J.A.L. Dieleman

Algemeen bestuurslid: de heer K.C. Koelewijn

Algemeen bestuurslid: de heer D.J. Dieleman

Hoogachtend,

Schuurman Salarissen & Administratie BV

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting Abba Child Care 

International gevestigd aan de Boomkleverlaan 263 te Zeewolde.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurde stichting.

De organisatie is als stichting op 18 oktober 2010 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Op basis van het bijbelse principe om voor zwakken in de samenleving te zorgen, heeft de stichting zich ten doel 

gesteld om zorg te dragen voor arme- en weeskinderen, ongeacht ras, religie of levensovertuiging, met alle haar ter 

beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld, doch met de prioriteit voor kindren in derde wereldlanden. 

De uitvoering van dit doel wordt gedaan in samenwerking met lokale partner-organisaties, zijn niet-gouvermentele 

organisaties.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder dossiernummer 51088312 en is 

statutair gevestigd te Zeewolde.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid  en is daar bekend onder het fiscale nummer 

823083214.
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

Nijkerk, 6 mei 2020

Schuurman Salarissen & Administratie BV

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting Abba Child Care International te Zeewolde is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en

lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Abba Child Care International. 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.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep

geldende standaarden, alsmede het kwaliteitshandboek van CijferMeester. Op grond van deze standaarden wordt van

ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.
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Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Overlopende activa 40 90 

40 90 

Liquide middelen 2 170.009 212.706 

170.049 212.796 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2019
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Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 18.721 86.613 

Overige reserves 151.145 125.135 

169.866 211.748 

4

Overlopende passiva 183 1.048 

183 1.048 

170.049 212.796 

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

Toelichting 2019 2018

Baten 5 380.028 1.147.137 

Directe lasten 6 (423.096) (1.120.955)

Baten -/- directe lasten (43.068) 26.182 

Overige bedrijfskosten: 7

Overige personeelskosten 8.000 8.375 

Huisvestingskosten 6.617 - 

Administratie- en advieskosten 1.097 1.710 

Kantoorkosten 12 1.428 

Autokosten - 30 

Verkoopkosten 1.607 5.795 

Algemene kosten 7.533 5.815 

Som der exploitatielasten 24.866 23.153 

Exploitatieresultaat (67.934) 3.029 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 41 90 

Financiële baten en lasten 8 41 90 

Resultaat (67.893) 3.119 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Abba Child Care International

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Zeewolde

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

51088312

Activiteiten

Vestigingsadres

Boomkleverlaan 263

3893 JW Zeewolde

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de

vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94996 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Op basis van het bijbelse principe om voor zwakken in de samenleving te zorgen, heeft de stichting zich ten doel

gesteld om zorg te dragen voor arme- en weeskinderen, ongeacht ras, religie of levensovertuiging, met alle haar ter

beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld, doch met de prioriteit voor kindren in derde wereldlanden.

De uitvoering van dit doel wordt gedaan in samenwerking met lokale partner-organisaties, zijn niet-gouvermentele

organisaties.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van

historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte

van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

9



 

Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

Reserves

Fonds Waterproject

Fonds Dorpshuizen

Fonds Healing Gospel Truck

Fonds Overige (vrij te besteden)

Fonds Weduwen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor

geleverde goederen en diensten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Directe lasten

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen

alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens

zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen

voorzieningen voor incourante voorraden.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen

worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de operationele kasstroom.

Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan

ook onder de operationele kasstroom worden opgenomen.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de investeringskasstroom, voor

zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze

groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt

voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor

het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende activa 40 - 40 90 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente 40 90 

2) Liquide middelen

Kas 2.500 - 

Bank 17.509 62.706 

spaarrekening 150.000 150.000 

170.009 212.706 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 18.721 86.613 

Fonds Waterproject 75.050 75.000 

Fonds Dorpshuizen 25.135 25.135 

Fonds Healing Gospel Truck 25.200 - 

Fonds Overige (vrij te besteden) 25.000 25.000 

Fonds Weduwen 760 - 

169.866 211.748 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 

2019

Resultaat over 

de periode 

2019

Eindkapitaal 

op 31-12-2019

Stichting Abba Child Care International86.614 - 86.614 - (67.893) 18.721 

Fonds Landbouwprojecten India 2019 2018

Stand 1 januari - 100.000 

Onttrekking gedurende het boekjaar - (100.000)

Stand 31 december - - 

Fonds Waterproject

Stand 1 januari 75.000 - 

Dotatie gedurende het boekjaar 50 75.000 

Stand 31 december 75.050 75.000 

Fonds Kerken India

Stand 1 januari - 75.000 

Onttrekking gedurende het boekjaar - (75.000)

Stand 31 december - - 

Fonds Dorpshuizen

Stand 1 januari 25.135 - 

Dotatie gedurende het boekjaar - 25.135 

Stand 31 december 25.135 25.135 
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Fonds Healing Gospel Truck 2019 2018

Dotatie gedurende het boekjaar 25.200 - 

Stand 31 december 25.200 - 

Fonds Overige (vrij te besteden)

Stand 1 januari 25.000 25.000 

Stand 31 december 25.000 25.000 

Fonds Weduwen

Dotatie gedurende het boekjaar 760 - 

Stand 31 december 760 - 

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende passiva 183 1.048 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten - 575 

Nog te betalen bankkosten 183 473 

183 1.048 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

2019 2018    

5) Baten

Algemene omzet 380.028 1.147.137 

6) Directe lasten

Kostprijs van de omzet algemeen 423.096 1.120.955 

Baten versus baten -/- directe lasten

Baten Directe lasten
Marge in % 

van de baten
Baten Directe lasten

Marge in % 

van de baten

Algemene omzet 380.028 423.096 (11,3) 1.147.137 1.120.955 2,3 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Algemene omzet

aandeelhouders 350 3.000 

donaties Abba Ambulance 200 - 

giften 76.749 81.942 

lerarenproject ontvangsten 3.100 5.144 

ontvangsten groeischoenen project - 425 

Kippen en geiten project 7.914 2.750 

giften filmploeg India - 990 

giften Abba Widow Care 14.700 10.620 

sponsorbijdragen waterproject india 10.450 3.318 

inkomsten naaimachines 3.325 1.300 

sponsoringbijdragen landbouwgrond 28.740 784.258 

inkomsten Hopebox 335 1.850 

sponsorbijdragen kinderen 202.500 154.840 

sponsorgeld familie - 250 

inkomsten pastors 1.850 350 

inkomsten bijbelproject 390 - 

ontvangsten kerkproject India 29.425 96.100 

380.028 1.147.137 

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

2019 2018
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Kostprijs van de omzet algemeen

inkopen 0% 18.000 18.000 

lerarenproject afdracht 9.650 1.950 

afdracht groeischoenenproject - 750 

Overige projecten 13.503 2.400 

filmploeg - 1.110 

afdracht Abba Widow Care 14.540 7.710 

diverse India 269.441 (25.000)

afdracht naaimachines 6.025 - 

landbouwproject India 34.700 757.513 

afdracht Hope boxen - 10.000 

Afdracht inkomsten noodhulp - 1.000 

Kosten fondsenwerving 2.406 1.872 

sponsorgeld India - 103.542 

sponsorgeld Oeganda 2.686 3.358 

afdracht pastorproject India 7.800 3.800 

afdracht bijbelproject 20.000 - 

uitgaven kerkproject India 24.200 220.000 

Dorpshuizen (75) - 

ondersteuning st. de Brug - 10.250 

bijdrage stichting Multimissions - 1.000 

overige organisaties 500 1.700 

423.376 1.120.955 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

7) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 8.000 8.375 

Huisvestingskosten 6.617 - 

Administratie- en advieskosten 1.097 1.710 

Kantoorkosten 12 1.428 

Autokosten - 30 

Verkoopkosten 1.607 5.795 

Algemene kosten 7.533 5.815 

24.866 23.153 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

16



 

Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding - 375 

Doorberekende personeelskosten 8.000 8.000 

8.000 8.375 

Huisvestingskosten

Huren 6.617 - 

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten - 575 

abonnement en kosten OVAS 1.097 1.135 

1.097 1.710 

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 7 150 

Telecommunicaite 5 - 

Porti - 912 

Overige kantoorkosten - 366 

12 1.428 

Autokosten

Km-vergoeding auto's - 30 

Verkoopkosten

Reis- en hotelkosten 1.135 5.795 

reclame/donaties/sponsering/advertenties 472 - 

1.607 5.795 

Algemene kosten

Bankkosten en koersverschillen 2.032 1.679 

Afrondingsverschillen 1 2 

fondswervingskosten ACC 4.000 4.000 

Overige algemene kosten 1.500 134 

7.533 5.815 
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Stichting Abba Child Care International Stichting Abba Child Care International

gevestigd te Zeewolde gevestigd te Zeewolde

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

8) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 41 90 

Per saldo een baat / baat 41 90 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank 41 90 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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