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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

Geachte directie, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020/2021 met betrekking tot uw stichting. 

1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020-2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 53.345 en de staat van baten en lasten sluitende met een nadelig saldo van € 17.401

gecontroleerd. 

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk ''overige gegevens'' op pagina 12 van dit 

rapport. 
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

3 ALGEMEEN

3.1 Doelstelling van de stichting

Zij wil deze doelstelling realiseren door:

a. het verwerven en het (doen) beheren van financiële middelen, in de breedste zin van het woord;

b. het financieel ondersteunen van investeringsprojecten van het Hamlin Fistula Ethiopia;

3.2 Bestuur

Vanaf heden is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Mw M. Rosbergen-van Minnen, voorzitter 

Dhr. H.M. Vemer, penningmeester

Mw L.A.W.M. van Lievenoogen, secretaris

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel steunen van het Hamlin Fistula Ethiopia en voorts al hetgeen met 

dit ziekenhuis rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevordelijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van 

het woord. 

c. het genereren van publiciteit over en aandacht voor de thematiek van obstetrische fistels in het algemeen en het 

Hamlin Fistula Ethiopia in het bijzonder. 
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

1 BALANS PER 30 JUNI 2021

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden 1) 2.178 1.979

Vorderingen 2)

Overige vorderingen -                  -                  

-                    -                  

Liquide middelen 3) 51.167 71.267

Totaal activa 53.345 73.246

PASSIVA

Eigen vermogen 4)

Algemene reserve 13.589 30.990

Bestemmingsreserves 37.256 37.256

50.845 68.246

Kortlopende schulden 5)

Overige schulden en overlopende passiva 2.500 5.000

2.500 5.000

Totaal passiva 53.345 73.246

30 juni 2021 31 december 2019
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020-2021

2020-2021 2019

€ €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 6) 256.649 47.141

Overige baten 7) -               -             

Som der baten 256.649 47.141

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 8) 269.023 46.684

Werving baten 9) -               -             

Beheer en administratiekosten 10) 5.027 4.661

Som der lasten 274.050 51.344

Saldo van baten en lasten -17.401 -4.203

RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging/onttrekking algemene reserve -17.401 5.344

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Hamlin Fistula Ethiopia -               -             

Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Bloedgasmeter -               -9.547

Toevoeging/onttrekking bestemmingsfonds Operatielampen -               -             

-17.401 -4.203
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Rapportageperiode afwijkend van een jaar

In 2019 is besloten om het boekjaar van Stichting Hamlin Fistula Nederland gelijk te trekken met het gebroken boekjaar van 

Hamlin Fistula Ethiopia. De statutenwijziging is in 2020 doorgevoerd. Als gevolg hiervan heeft deze jaarrekening betrekking 

op de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 en zijn de vergelijkende cijfers niet goed vergelijkbaar.

3.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald. 

3.2 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATSBEPALING

Algemeen

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van de 

ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde mailingsactie heeft 

plaatsgevonden. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen

verantwoord als baten uit nalatenschappen. Ontvangen gelden van particuliere fondsen worden verantwoord op 

basis van schriftelijke toekenningen. 

Lasten

Onder de lasten van de stichitng worden verstaan de overeenkomstig de doelstelling van de stichting in het boekjaar 

toegekende projecten en de op het boekjaar betrekking hebbende kosten. 

Kosten beheer- en administratie

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing

en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. 

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten en niet 

worden toegerekend aan de doelstelling. 

De jaarrekening van de stichting is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 (RJ 650) 

''Fondsenwervende instellingen'' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen 

zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De  reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 

risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt 

hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd; de lasten zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 

gewaardeerd tegen reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten 

verantwoord. 
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2021

30-06-2021 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

1. Voorraden

Sieraden 1.674 1.888

Overige 504 91

2.178 1.979

2. Vorderingen

Overige vorderingen

Nog te ontvangen opbrengsten verkopen -                                 -                                 

-                                 -                                 

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank - rekening courant 1.991 2.025

Triodos Bank - spaarrekening 48.896 69.173

Kas 280 69

51.167 71.267
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2021

30-06-2021 31-12-2019

€ €

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 30.990 25.646

Toevoeging/onttrekking vanuit de resultaatsbestemming -17.401 5.344

Stand per 30 juni 13.589 30.990

Bestemmingsreserve Hamlin Fistula Ethiopia

Stand per 1 januari 37.256 37.256

Toevoeging/onttrekking vanuit de resultaatsbestemming -                             -                             

Stand per 30 juni 37.256 37.256

Bestemmingsreserve Bloedgasmeter

Stand per 1 januari -                             9.547

Toevoeging/onttrekking vanuit de resultaatsbestemming -                             -9.547

Stand per 30 juni -                             -                             

5. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten 2.500 5.000

2.500 5.000
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020-2021

2020-2021 2019

€ €

BATEN

6. Baten uit eigen fondsenwerving

Ontvangen giften en bijdragen 256.843 46.904

Af: saldo inkoop - verkoop promotiemateriaal -194 238

Bij: batig saldo blote voeten projecten                    -                     -   

256.649 47.141

2020-2021 2019

€ €

LASTEN

8. Besteed aan doelstellingen

Hamlin Fistula Ethiopia 269.023 46.084

269.023 46.084

9. Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving                    -                     -   

                   -                     -   

10. Beheer en administratiekosten

Accountant en administratie 2.198 2.772

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 333 451

Kantoorkosten 1.742 877

Bankkosten 754 560

5.027 4.661
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020-2021

Ondertekening bestuur

Wageningen, 1 november 2021

Vastgesteld door mevrouw M Rosbergen-van Minnen

Voorzitter 

Vastgesteld door de heer H.M. Vemer

Penningmeester

Vastgesteld door mevrouw L.A.W.M. van Lievenoogen

Secretaris
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STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

6 TOELICHTING LASTENVERDELING (Bijlage C)

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2020-2021

Lasten per 

doelstelling

Kosten werving 

baten
Totaal Totaal 

Giften en bijdragen 269.023 -                  -                   269.023 46.684               

Personele lasten project- en financieel beheer -                    -                  -                   -                    -                    

Publiciteit en communicatie -                    -                  -                   -                    -                    

Huisvestingskosten -                    -                  -                   -                    -                    

Kantoor- en algemene kosten -                    -                  4.273 4.273 4.101

Afschrijving en rente -                    -                  754 754 560

Totaal 269.023 -                  5.027 274.050 51.344

Toerekeningsgrondslagen

Aan de doelstellingen zijn de gerealiseerde directe kosten toegerekend. De niet direct aan de doelstellingen toe te rekenen kosten worden toegerekend aan de 

beheer- en administratiekosten. Onder de kosten werving baten vallen de kosten die tot doel hebben de inkomsten uit eigen fondsenwerving te vergroten. De toekenning 

is gemaakt op basis van werkelijk gemaakte kosten. Onder de kantoor- en algemene kosten vallen alle overige kosten. Ook hier geldt een toerekening op basis van de 

werkelijk gemaakte kosten. 

Ratio's 2020-2021

Bestedingspercentage lasten 98%

Bestedingspercentage baten 105%

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 0%

Percentage beheer en administratie 2% *

Norm maximum beheer en administratie 10%

* Hiermee blijft Stichting Hamlin Fistula Nederland ruim onder de norm voor beheer en administratie, te weten maximaal 10% van de totale lasten. 

Bezolding directie 

Er is geen personeel indienst van de stichting. 

Bezoldiging bestuursleden

Aan de bestuursleden zijn geen bezoldigingen uitbetaald. 

Eigen fondsen- 

werving

2020-2021 2019
Bestemming

Beheer en 

administratie

Hamlin Fistula 

Ethiopia
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Stichting Hamlin Fistula Nederland te Dordrecht. 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020-2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020-2021 van Stichting Hamlin Fistula Nederland te 
Dordrecht gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hamlin 
Fistula Nederland per 30 juni 2021 en van het resultaat over 2020-2021 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 ''Fondsenwervende instellingen''. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 30 juni 2021; 
2. De staat van baten en lasten over 2020-2021; 
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Hamlin Fistula Nederland zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 1.800. De materialiteit is gebaseerd op 
gemiddeld percentage van de verschillende benchmarks. Wij houden ook rekening 
met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 
 
Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze 
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 900.- rapporteren alsmede kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 
 
 
 
 

 



 

 

 

De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest 
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij 
met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken. 
 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze punten bepaald in het kader van de 
jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in 
dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 
 
Vanuit onze controle zijn geen kernpunten te rapporteren. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

- Overige gegevens 
- Jaarverslag (bestuursverslag) 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen 
en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen 
of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Nederlandse Standaard 720. De werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder 
Richtlijn 650 ''Fondsenwervende instellingen''. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder 
Richtlijn 650 ''Fondsenwervende instellingen''. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichting in de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de stichting. 
 
 
 
 



 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijk is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 

- Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing; 

 
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit; 

 
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

 
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

 
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 
 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 



 

 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het 
bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is 
verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet 
vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 
 
 
Wageningen, 1 november 2021 
 
 
SCHUURMAN EN DE LEEUW accountants & belastingadviseurs 
 
 
 
 
A.W.H. van Veenendaal RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STICHTING HAMLIN FISTULA NEDERLAND - DORDRECHT

1 OVERIGE GEGEVENS

Besluit bestemming van het resultaat

Het negatieve resultaat ad. € 17.401 is vooruitlopend op de bestuursvergadering als volgt verdeeld:

Resultaat boekjaar -17.401            

Mutatie bestemmingsreserve Bloedgasmeter -                       

Mutatie bestemmingsfonds Operatielampen -                       

Afname algemene reserve -17.401            

2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven 

over de feitelijke situatie per balansdatum. 
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