
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

STICHTING GEZOND GEBOREN
TE ROTTERDAM

Rapport inzake jaarstukken 2021

Doc ID: 76e8b7f13a43f3ba6a209009b9964b949b043f33



INHOUDSOPGAVE
Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1 Opdracht 2
2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2
3 Algemeen 3
4 Resultaat 4

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2021 6
2 Staat van baten en lasten over 2021 7
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 8
4 Toelichting op de balans per 31 december 2021 11
5 Toelichting op de staat van baten en lasten 13
6 Overige toelichting 15
7 Accountantscontrole 15

Doc ID: 76e8b7f13a43f3ba6a209009b9964b949b043f33



ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam

Doc ID: 76e8b7f13a43f3ba6a209009b9964b949b043f33



   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aan het bestuur van
Stichting Gezond Geboren

9
3817TK Amersfoort

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van 301.340 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van 102.410,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Gezond Geboren te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de

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  verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en  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 Gezond Geboren.

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.

Zeist, 27 juni 2022

A tot Z accountants & adviseurs

L. Fijnheer - Helmond AA
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3 ALGEMEEN

3.1 Stichtingsgegevens

Stichting Gezond Geboren heeft ten doel om de kans op de geboorte van een gezond kind, met optimale
kansen voor een goede ontwikkeling en een goede gezondheid op latere leeftijd, te vergroten door
terugdringing van sterfte en ziekte  tijdens en vlak na de geboorte, en voorts het verrichten van al hetgeen
met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

3.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting heeft per de volgende samenstelling:
G.J. den Hartog, voorzitter
E.A. Breuker, secretaris
N.S. Meijer, penningmeester
S. Schoenmakers, bestuurslid
M.M.J. Wiegerinck, bestuurslid
S. Schalekamp - Timmermans, bestuurslid
F.G.M. Kerkhof, bestuurslid (per 01-02-2022)
S.H.S. Lacor - Ponger, directeur (per 1-04-2022)

3.3 Bestemming van de winst 2020

Bestemming van de winst over het jaar 2020 is door het bestuur vastgesteld. De winst ad  is
toegevoegd aan de overige reserves.

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt 102.410 tegenover 46.361 over 2020. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2021 Saldo 2020

Baten

Donaties 396.743 149.829

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Voorlichting 125.861 25.336
Onderzoeksprojecten 30.025 -

155.886 25.336

Wervingskosten

Wervingskosten loterij 100.202 40.044
Overige publiciteit en communicatiekosten 29.061 25.336

129.263 65.380

Kosten van beheer en administratie

Overige lasten 6.225 5.032

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 105.369 54.081

-2.959 -7.720

Saldo 102.410 46.361

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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JAARREKENING
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

5.425 8.384

Vlottende activa

Vorderingen 26.503 14.326
Liquide middelen 269.412 155.132

295.915 169.458

301.340 177.842

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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31 december 2021 31 december 2020

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 200.776 98.366
Bestemmingsfonds 30.000 30.000

230.776 128.366

Kortlopende schulden

Crediteuren 6.933 -
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen - 2.666
Overige schulden en overlopende
passiva 63.631 46.810

70.564 49.476

301.340 177.842

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Baten

Donaties 396.743 149.829

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Voorlichting 125.861 25.336
Onderzoeksprojecten 30.025 -

155.886 25.336

Wervingskosten

Wervingskosten loterij 100.202 40.044
Overige publiciteit en communicatiekosten 29.061 25.336

129.263 65.380

Kosten van beheer en administratie

Overige lasten 6.225 5.032

Saldo van baten en lasten voor afschrijvingen 105.369 54.081
-2.959 -7.720

Saldo van baten en lasten na afschrijvingen 102.410 46.361

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Gezond Geboren heeft ten doel om de kans op de geboorte van een gezond kind, met optimale
kansen voor een goede ontwikkeling en een goede gezondheid op latere leeftijd, te vergroten door
terugdringing van sterfte en ziekte  tijdens en vlak na de geboorte, en voorts het verrichten van al hetgeen
met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Gezond Geboren (geregistreerd onder KvK-nummer 60226528) is feitelijk gevestigd op
9  te Amersfoort.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Gezond Geboren 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 volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
verslaggeving.

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De  vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de
balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van
elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de  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.

Reserves en fondsen

Bestemmingsfonds

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen  waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

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.

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
_________________________________________________________________________________________

- 9 -
_________________________________________________________________________________________

Doc ID: 76e8b7f13a43f3ba6a209009b9964b949b043f33



Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en andere lasten van het verslagjaar
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Donaties

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

Wervingskosten

Alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en
andere (fondsenwervende) organisaties te bewegen geld te geven voor  of meer van de doelstellingen,
worden aangemerkt als wervingskosten. De kosten voor acties en bewustwording betreffen ook kosten
besteed aan doelstelling. Regelmatig is er sprake van gemengde activiteiten: voorlichting  werving. In die
gevallen wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van de geplande tijdsinvestering in beide activiteiten.

Lasten algemeen

De lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van
baten aan de beheerkosten en overige lasten.

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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de  vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Ontwerp en
beeld-

vorming

Ont-
wikkeling
website

Productie
TVC Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021
Verkrijgingsprijs 35.240 67.787 4.961 107.988
Cumulatieve afschrijvingen en overige
waardeverminderingen -35.240 -59.403 -4.961 -99.604

- 8.384 - 8.384

Mutaties
Afschrijvingen - -2.959 - -2.959

Boekwaarde per 31 december 2021
Verkrijgingsprijs 35.240 67.787 4.961 107.988
Cumulatieve afschrijvingen en overige
waardeverminderingen -35.240 -62.362 -4.961 -102.563

- 5.425 - 5.425

Afschrijvingspercentages
%

Ontwerp en beeldvorming  20
Ontwikkeling website  20
Productie TVC  20

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa

Donaties/Loterij 26.503 14.326

Liquide middelen

ABN-AMRO Bank N.V. 234.864 110.584
ABN-AMRO Bank N.V. spaarrekening 34.548 44.548

269.412 155.132

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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PASSIVA

31-12-2021 31-12-2020

Reserves en fondsen

Overige reserves 200.776 98.366

Bestemmingsfonds 30.000 30.000

230.776 128.366

2021 2020

Overige reserves

Stand per 1 januari 98.366 52.005
Resultaatbestemming boekjaar 102.410 46.361

Stand per 31 december 200.776 98.366

Bestemmingsfonds

31-12-2021 31-12-2020

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari 30.000 30.000

Stand per 31 december 30.000 30.000

In 2019 is een donatie ontvangen welke besteed moet worden aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van voorspellen, diagnostiseren en behandelen van het placenta syndroom (pre-eclampsie).

Kortlopende schulden

Omzetbelasting

Omzetbelasting - 2.666

Overlopende passiva

Accountantskosten 2.549 2.549
Inhuur 1.855 -
Toegekende subsidies projecten - 19.975
Nog te betalen bijdrage loterij 59.227 24.286

63.631 46.810

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Donaties

Loterij 286.237 114.431
Organisaties zonder winststreven 36.500 5.244
Particulieren 41.840 20.229
Bedrijven 32.166 9.925

396.743 149.829

Besteed aan de doelstellingen

Voorlichting

Voorlichting 125.861 25.336

Onderzoeksprojecten

Financiering onderzoeksprojecten 35.000 -
Correctie onderzoeksprojecten voorgaande jaren -4.975 -

30.025 -

In totaal is een bedrag van  aan onderzoeksprojecten uitbetaald in het boekjaar 2021. Vanuit de
donaties 2021 een bedrag van  en  als gevolg van reeds eerder aangegane
projectverplichtingen.

Wervingskosten

Wervingskosten loterij

Wervingskosten loterij 100.202 40.044

Overige publiciteit en communicatiekosten

Overige publiciteit en communicatiekosten 29.061 25.336

Overige lasten

Automatisering 430 1.603
Kantoorlasten 2.099 333
Bankkosten 586 546
Algemene lasten 3.110 2.550

6.225 5.032

Automatisering

ICT en automatisering 430 1.603

Kantoorlasten

Kantoorkosten 1.661 -
Verzekering 438 333

2.099 333

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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Realisatie
2021

Realisatie
2020

Algemene lasten

Accountantslasten 3.110 2.550

Ontwerp en beeldvorming, ontwikkeling website en productie TVC -2.959 -7.720

Stichting Gezond Geboren te Rotterdam
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6 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2021

Het bestuur stelt voor om de winst over 2021 ad  toe te voegen aan de overige reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

7 Accountantscontrole

Op grond van artikel 2:396 lid 7 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort, 27 juni 2022

N.S. Meijer G.J. den Hartog 

S. Schoenmakers M.M.J. Wiegerinck 

S. Schalekamp - Timmermans F.G.M. Kerkhof 

E.A. Breuker S.H.S. Lacor - Ponger 
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