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Geacht bestuur,
OPDRACHT
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 1 september 2018 tot en met 31
augustus 2019 van Stichting Aartsen Kids Foundation te Breda gecontroleerd. De jaarrekening is
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennnootschap. Het is onze
verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De jaarrekening is met het bestuursverslag en de overige gegevens opgenomen in de aan deze
rapportage toegevoegde jaarstukken 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

Van Oers Audit B.V.
KvK Breda 20055194
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In association with:
Leading Edge Alliance

Stichting Aartsen Kids Foundation
BREDA

ALGEMEEN
Statutenwijziging
Middels akte van statutenwijziging d.d. 11 juli 2019 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd. De
naam is gewijzigd in Stichting Aartsen Kids Foundation.
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2018 / 2019
€

€

Resultaatanalyse
Resultaatverhogend
Lagere besteed aan doelstellingen
Lagere kosten eigen fondsenverwerving
Lagere kosten beheer en administratie

14
4
4

Lagere baten

17

Stijging van het resultaat

5
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Bestuur verslag

Doelstelling, missie en visie
Aartsen Kids Foundation (hierna: AKF) heeft ten doel: kinderen helpen hun leven
een positieve draai te geven ten behoeve van hun algeheel welbevinden en een
essentiële bijdrage te leveren aan het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen
en welzijn van kinderen door onder andere diverse ondersteunende projecten te
initiëren en door kinderen met belevingsprojecten bewust te maken van het
belang van goede voeding en een gezonde levensstijl.
AKF wil bereiken dat kinderen - de volwassenen van de toekomst - bewust
worden in wat ze doen, in hoe ze omgaan met anderen én met zichzelf. Kinderen
hebben het recht te weten hoe voeding, natuur en welzijn met elkaar verbonden
zijn. Door in begrijpelijke kindertaal - zonder opgestoken wijsvinger - inzicht te
geven in onder andere het belang van goede voeding en een gezonde levensstijl,
kunnen ze later bewustere en daarmee betere keuzes maken voor zichzelf en
hun omgeving.
Risico’s en onzekerheden
Het bestuur van AKF beseft zich terdege dat het niet mogelijk is om alle risico’s
vooraf te identificeren en uit te sluiten. De deelname aan het maatschappelijkeen economische verkeer zorgt ervoor dat AKF wordt blootgesteld aan risico’s. Het
bestuur identificeert risico’s periodiek, waarbij mitigerende maatregelen ervoor
zorgen dat de stichting ‘in control’ is.
Het bestuur van AKF voorziet geen significante risico's en onzekerheden die:
• Een belemmering vormen om de doelstellingen van de stichting te
realiseren of de reputatie kunnen schaden;
• Van invloed zijn op de operationele activiteiten (inclusief fraude risico) van
de stichting;
• Van de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving van de stichting
kunnen schaden;
• Voortvloeien uit wet- en regelgeving en een directe invloed kunnen hebben
op de stichting.
Strategie
In 2019 het strategisch besluit genomen voor een naamsverandering van
‘Aartsenfruit’ naar ‘Aartsen’. Als gevolg heeft het bestuur van de stichting
besloten dat ook AKF een naamsverandering moest ondergaan van ‘Aartsenfruit

Kids Foundation’ naar ‘Aartsen Kids Foundation’. AKF is in het leven geroepen
door Aartsen en wil de verbondenheid met het groenten en fruit importbedrijf ten
alle tijden behouden. Als gevolg van de naamsverandering zijn de statuten van
de stichting in Artikel 1 partieel gewijzigd. Deze wijziging is door de notaris
ondertekend. De overige aanpassingen (in huisstijl, communicatie, etc.) nodig als
gevolg van de naamswijziging zullen in 2019/2020 verder opgepakt worden.
Operationeel
De vrijwilligers van AKF zijn van groot belang voor het realiseren van de
doelstelling van AKF. De opgave is deze mensen zo te blijven motiveren en
faciliteren dat daarmee het voortbestaan van AKF verzekerd is. Om de
bestuursleden te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen is
besloten om een parttime medewerkster aan te trekken. Met ingang van 9
september 2019 verricht zij diverse operationele werkzaamheden ten behoeve
van AKF.
Financieel
AKF is voor een zeer groot gedeelte afhankelijk van donaties en
sponsorbijdragen. Een groot deel van de jaarlijkse donaties is afkomstig van
Aartsen. Ook naar de toekomst toe zal Aartsen deze donaties blijven verrichten.
Wet- en regelgeving
AKF voldoet in het verslagjaar aan de ANBI eisen welke aan goede doelen
worden gesteld. AKF heeft de intentie hieraan te blijven voldoen.
Doelrealisatie in 2018/2019
Steeds meer basisscholen willen een bijdrage leveren aan de gezondheid van hun
leerlingen. Een fantastische ontwikkeling die geheel in lijn ligt met de ambitie
van AKF om kinderen (en hun ouders) extra bewust te maken van het belang
van goede voeding en een gezonde levensstijl. Toch ervaren de scholen
weerstand, niet in de laatste plaats door de kinderen zelf die gezond trakteren
onterecht associëren met ‘suf’ en ‘niet stoer’. Voor AKF reden te meer het gezond
trakteren met beide handen aan te pakken en met het zelf ontwikkelde
schoolproject ‘Stoere Traktaties’ die gedachte om te buigen.
In 2016 heeft AKF het lekkerste lespakket genaamd 'Stoere Traktaties'
ontwikkeld voor kinderen uit de groepen 4 en 5 van basisscholen uit Breda en
omstreken. Het accent van het professioneel opgezette schoolproject 'Stoere
Traktaties' ligt op ‘fun’ en beleving. Door te communiceren met de kracht van
beleving stellen kinderen zich extra open voor een boodschap. Als ze eenmaal
enthousiast zijn geworden door groenten en fruit spelenderwijs te ontdekken,
dan volgt de rest vanzelf! In 2016/2017 heeft de eerste pilot plaatsgevonden op
zeven basisscholen in Breda.
Vervolgens heeft het project ‘Stoere Traktaties’ in 2017/2018 een tweede pilot
gedraaid, waar toen destijds acht basisscholen aan hebben deelgenomen.
Daarnaast is in dit jaar, vanwege de Aartsen vestiging, Venlo voor het eerst
meegenomen in de tweede Stoere Traktaties pilotfase.
De belangrijkste doelstelling voor 2018/2019 is het finetunen van het lespakket
'Stoere Traktaties' (ook wel Stoere Traktaties 2.0 genoemd) voor kinderen uit de

groepen 4 en 5 van basisscholen in Breda en omgeving. Deze doelstelling wordt
eind 2019 gerealiseerd. De focus medio 2020 gaat vervolgens naar het creëren
van een sterke lokale positie in de regio Breda, waar de doorontwikkelde versie
van het project ‘Stoere Traktaties’ (2.0) zal worden ingezet. Naast de Regio
Breda zal er ook een focus zijn op een stijging in deelnemende basisscholen
rondom Aartsen filiaal Venlo.
Daarnaast heeft AKF in 2018/2019 Stoere Traktaties voor het eerst op een
andere manier ingezet. In samenwerking met het Amphia ziekenhuis te Breda is
een concept ontwikkeld voor de aankleding van een afdeling van het nieuwe
ziekenhuis, namelijk het ‘Moeder-Kind Centrum’. Deze samenwerking heeft als
uitganspunt ‘Samen Gezonder’, waar AKF-kinderen wederom bewust wil maken
van het belang van gezonde voeding.
Gedurende 2018/2019 is 56% van de projectbestedingen aan dit project
uitgegeven. Andere projecten waaraan middelen zijn besteed zijn:
-

-

Het mogelijk maken van kinderfeestjes, voor de gezinnen waarvoor dat
niet vanzelfsprekend is.
Mogelijk maken van een Sinterklaasfeest voor ieder kind.
Verstrekken van groenten en fruit tijdens evenementen waar kinderen van
het basisonderwijs bij betrokken zijn.
Verzorgen van schoolbenodigdheden voor kinderen die van groep 8 naar
het middelbaar onderwijs gaan, waarbij het voor ouders niet haalbaar is
de kinderen te voorzien van deze benodigdheden.
Mogelijk maken van een zomerkamp voor kinderen die aangesloten zijn bij
de Voedselbank en/of in het bezit zijn van een BredaPas.
3 kleine sport gerelateerde projecten, aangevraagd voor één specifieke
voetbalclub en twee specifieke kindjes.

Het financieel beleid en financiële resultaten
Het bestuur van AKF is verantwoordelijk voor het voeren van een financieel
beleid. Daaronder wordt mede verstaan het beleid met betrekking tot het
aanhouden of opbouwen van reserves en het voeren van beleid inzake een
verantwoord beheer.
De baten van de stichting bestaan uit de volgende inkomstensoorten:
• Donaties en giften;
• Sponsoring;
• Baten als tegenprestaties voor de levering van producten en/of diensten;
De stichting heeft geen beleggingen.
De totale baten gedurende 2018/2019 bedroegen € 82.794 (2017/2018: €
99.997), waarvan een bedrag van € 6.345 van particulieren (2017/2018: €
6.801), bedrijven ad € 68.747 (2017/2018: € 88.356) en baten ad € 7.702 als
tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (2017/2018: €
4.840). De baten van particulieren en bedrijven hebben een overwegend

incidenteel karakter. De baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten hebben een overwegend structureel karakter.
Voor het toerekenen van de kosten wordt gekeken of kosten direct of indirect
verbonden zijn aan (a) de doelstelling van AKF, (b) de eigen fondsenverwerving
en (c) het beheer en de administratie.
Aan doelstellingen is in het afgelopen boekjaar een bedrag van € 47.680
uitgegeven (2017/2018: € 62.340). Dit betrof in totaal 8 projecten (2017/2018:
60 projecten). Waar AKF in 2017/2018 veel kleinschalige projecten uitvoerde,
werkt AKF in 2018/2019 met een nieuwe structuur voor een verbeterde focus op
drie specifieke pijlers. Deze geven richting aan het gedachtegoed en op die
manier laat AKF de verbondenheid met kinderen heel concreet zien. Dit houdt
dus in dat er jaarlijks minder kleinschalige projecten zijn. De pijlers bestaan
enkel uit grootschalige projecten.
AKF streeft ernaar zoveel mogelijk de uitgaven te besteden aan de doelstelling.
De werkelijke cijfers over 2018/19 geven aan dat dit percentage in het
verslagjaar 82,5% bedroeg. Deze realisatie ligt in lijn met de begrote
activiteiten.
De rentelasten bedroegen € 100 (2017/2018: € 87 rentelasten).
Het boekjaar 2018/2019 is afgesloten met een positief saldo van de staat van
baten en lasten van € 24.920 (2017/2018: € 19.545 positief).
Het vermogen – de vrij te besteden projectreserve - van de stichting per 31
augustus 2019 bedroeg € 143.621 (31/08/2018: € 118.701). Deze reserve
wordt gefaseerd gebruikt voor projecten en activiteiten die passen binnen de
doelstelling van AKF. Deze reserve is vrij besteedbaar binnen het
meerjarenbeleid zoals dat is geformuleerd voor de komende jaren. Echter, de
hoogte van de jaarlijkse bestedingen bedraagt maximaal 20% van het vermogen
per einde vorig boekjaar, vermeerderd met gedurende het verslagjaar ontvangen
baten van particulieren, bedrijven en overige baten. De reserve fungeert hiermee
als een buffer die voor een bepaalde, overzienbare tijd, tegenvallers in de
inkomsten kan opvangen en die er tevens voor zorgt dat AKF niet op korte
termijn haar activiteiten hoeft te beëindigen. Doel van de reserve is dus: het
veiligstellen van de continuïteit op korte termijn.
Het is denkbaar dat in enig jaar één van de inkomstenbronnen wegvalt of qua
opbrengst aanmerkelijk achterblijft bij de verwachting. In dat geval zal financiële
ondersteuning plaatsvinden vanuit Aartsen om een dergelijke tegenvaller te
kunnen opvangen en op die wijze het voortbestaan van AKF te kunnen
garanderen.
Governance
AKF wordt gevormd door 3 enthousiaste bestuursleden en betrokken mensen die
verbonden zijn met Aartsen.
Het bestuur stelt een meerjarenplan op met daarin een visie op beleid en
doelstellingen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
meerjarenplan en draagt zorg voor de evaluatie van de strategie en het gevoerde

beleid. Het meerjarenplan vormt de basis voor de jaarplannen. Deze worden
jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan de doelen van het meerjarenplan.
Het bestuur bestaat uit de volgende natuurlijke personen:
• E.C.H. Aartsen – van den Bogaert (voorzitter);
• A.M. Bezemer – Heisterkamp (penningmeester);
• C.A.M. Jongerius – Mc Kernan (algemeen bestuurslid).
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Het bestuur streeft naar minimaal 4 bijeenkomsten per kalenderjaar waarin de
stand van zaken van AKF wordt besproken. Input voor deze bijeenkomsten wordt
gevormd door kwartaalrapportages over de realisatie van de doelstelling, de
besteding van middelen, de fondsenwerving en het functioneren van de stichting.
AKF streeft naar een zo doelmatig mogelijke inzet van de beschikbare middelen
(geld, menskracht en goederen) en besteedt daarom veel aandacht aan de
uitgaven voor de doelstellingen.
De vergaderingen worden vastgelegd in notulen.
Compliance
AKF hecht belang aan een deugdelijk bestuur en een goede naleving van interne
en externe regels. Ondanks dat AKF geen formele gedragscode heeft zijn er
voldoende interne maatregelen om te voorkomen dat de reputatie en de
integriteit van AKF wordt aangetast. Gedurende 2018 heeft een analyse
plaatsgevonden naar de gevolgen van het van kracht worden van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) voor AKF. Uit de analyse is een
beperkt aantal aandachtspunten voortgekomen waaraan in 2019 opvolging is
gegeven.
Communicatie met belanghebbenden
AKF informeert graag alle belanghebbenden op een transparante wijze. Onder
belanghebbenden verstaat AKF de (potentiële) doelgroep, ouders van deze
doelgroep, schoolorganisaties, hulpverlenende instanties, donateurs en
sponsoren, alle vrijwilligers en Aartsen. Voor professionaliteit en om minder
beroep te hoeven doen op externe partijen, is er voor communicatie met deze
belanghebbenden intern iemand aangenomen.
Voor het bestuur van AKF is duidelijk dat de diverse doelgroepen, waaronder de
ouders van de kinderen, maar ook de nieuwe generatie sponsoren anders
aangesproken wensen te worden. Zij bedienen zich veel meer van o.a. de
websites, Social Media (zoals Facebook en Instagram) en hebben behoefte aan
vooral visuele en snelle informatie. Dit heeft uiteraard consequenties voor de
content welke AKF hiervoor dient te ontwikkelen. Voor de ‘look and feel’ zal
tevens gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van externe professionele
adviseurs. De opgave hierbij is om te trachten dit zoveel mogelijk als
sponsorprojecten aan te merken.

Verwachte gang van zaken
Het bestuur van AKF formuleert haar doelen zo concreet mogelijk en is zich
ervan bewust dat de omgeving waarin AKF opereert dynamisch is. Er kunnen
altijd zaken gebeuren die wij niet in de hand hebben en die van invloed zijn op
de gestelde doelen. Het beleid is erop gericht dat adequaat gereageerd kan
worden op mogelijke tegenvallers, zodat de continuïteit van het werk niet in
gevaar komt. De stichting is daarop ingesteld.
Belangrijkste doelstelling voor 2019/2020 is het succesvol lanceren van het
lespakket ‘Stoere Traktaties’, voor kinderen uit de groepen 4 en 5 op
basisscholen uit Breda, Venlo en omstreken. Met de deadline van 1 december
2019 zal het lespakket vanaf medio maart 2020 gedraaid worden door een divers
scala van basisscholen. Vervolgens wordt de focus verschoven naar het laten
stijgen van het aantal deelnemende klassen, dit met een nationale uitbreiding
van Stoere Traktaties. Alvorens de uitbreiding zal AKF een logistiek en financieel
plan construeren.
Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Het 100-jarig bestaan van Aartsen in 2007 was een bijzonder moment: het
oprichten van AKF. Goed ondernemerschap draagt bij aan de kwaliteit van de
samenleving, waarin de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet)
een bijdrage leveren aan het maken van winst (profit).
In de tweede helft van 2017 is het 10-jarig bestaan van de stichting gevierd. Het
bestuur hoopt hier nog vele jaren aan te mogen toevoegen.
Breda, 9 januari 2020
Bestuur Aartsen Kids Foundation

E.C.H. Aartsen-van den Bogaert

A.M. Bezemer Heisterkamp

C.A.M. Jongerius-Mc Kernan

JAARREKENING

BALANS PER 31 AUGUSTUS 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 augustus 2019
€
€

31 augustus 2018
€
€

422

956

1

1

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen

1

Vlottende activa
Voorraden
Handelsgoederen

2

Vorderingen
Belastingen
Overige vorderingen

3
4

Liquide middelen

Behoort bij het accountantsrapport

1.926
1.301

5

10

1.754
1.886
3.227

3.640

150.366

120.387

154.016

124.984
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31 augustus 2019
€
€

31 augustus 2018
€
€

143.621

118.701

10.395

6.283

154.016

124.984

PASSIVA
Reserves en fondsen
Vrije projectreserve
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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11
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-09-2018 TOT EN MET 31-08-2019

€

2018 / 2019
€

€

2017 / 2018
€

8
Baten
Baten van particulieren
Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten
Baten van bedrijven

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Kosten eigen fondsenverwerving
Kosten beheer en administratie

9
10
11

12
13

6.345

6.801

7.702
68.747

4.840
88.356

82.794

99.997

47.680
534
481
9.079

62.340
850
4.359
12.816

Som van de lasten

57.774

80.365

Saldo voor financiële baten en lasten

25.020

19.632

-100

-87

24.920

19.545

24.920

19.545

Saldo financiële baten en lasten

14

Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
Vrije projectreserve

Behoort bij het accountantsrapport
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Aartsen Kids Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Heilaar-Noordweg 9, 4814 RR te
Breda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 20130444.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De Stichting heeft ten doel: kinderen helpen hun leven een positieve draai te geven ten behoeve van
hun algeheel welbevinden en een essentiële bijdrage te leveren aan het gevoel van eigenwaarde,
zelfvertrouwen en welzijn van kinderen door onder andere diverse ondersteunende (school)projecten te
initiëren en door kinderen bewust te maken van het belang van goede voeding en een
gezonde levensstijl.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
'Fondsenwervende instellingen'. De op grond van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen paragraaf
312 op te nemen begroting is achterwege gebleven op grond van het feit dat zowel de baten als de
lasten vooraf onvoldoende betrouwbaar in te schatten zijn. De op grond van paragraaf 320 toe te passen
nadere onderverdeling van bestedingen naar hoofdgroepen van activiteiten is achterwege gebleven
aangezien Aartsen Kids Foundation als enige (hoofd)doelstelling heeft het helpen van kinderen in
binnen- en buitenland in de ruimste zin des woords. Dientengevolge is geen specificatie en verdeling
van kosten naar bestemming per doelstelling opgenomen.
De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar ongewijzigd gebleven.
De waarderingsgrondslagen voor de bepaling van het vermogen gaan uit van historische kosten.
Bij het bepalen van het resultaat worden de opbrengsten en kosten toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
Grondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first
in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. 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. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt, dat baten slechts worden
opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Met verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het boekjaar wordt rekening gehouden, indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Giften en baten uit fondsenwerving
Donaties/giften alsmede opbrengsten voor de verkoop van goederen (oogappeltjes) worden verantwoord
in het jaar waarin zij worden ontvangen, tenzij dat door de verstrekker van de donatie/gift een jaar van
besteding is meegegeven. In dat geval worden de vooruitontvangen giften of nog te ontvangen giften op
de balans opgenomen.
Lasten
Onder besteed aan doelstellingen wordt verstaan de in het boekjaar ten behoeve van doelstellingen
betaalde bedragen.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Behoort bij het accountantsrapport
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BREDA

Financiële baten en lasten
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.

Behoort bij het accountantsrapport
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Inventarissen
€
Stand per 1 september 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per
1 september 2018

2.804
-1.848
956

Mutaties
Afschrijvingen

-534

Saldo mutaties

-534

Stand per 31 augustus 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per
31 augustus 2019

2.804
-2.382
422

Afschrijvingspercentage

33,33%

Deze activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.
31-08-2019
€

31-08-2018
€

8.783
-8.782

8.783
-8.782

1

1

2 Handelsgoederen
Oogappeltjes
Voorziening incourantheid voorraad Oogappeltjes

Deze activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
31-08-2019
€

31-08-2018
€

1.926

1.754

3 Belastingen
BTW-vordering project Stoere Traktaties

Behoort bij het accountantsrapport
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31-08-2019
€

31-08-2018
€

801
500
-

569
918
399

1.301

1.886

150.366
-

120.290
97

150.366

120.387

4 Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen giften
Rekening-courant Aartsen Groep

5 Liquide middelen
Rabobank
Kas

Deze activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
31-08-2019
€

31-08-2018
€

143.621

118.701

2018 / 2019
€

2017 / 2018
€

Stand per 1 september
Bestemming saldo van baten en lasten

118.701
24.920

99.156
19.545

Stand per 31 augustus

143.621

118.701

6 Vrije projectreserve
Vrije projectreserve

Vrije projectreserve

De vrije projectreserve bestaat uit de opbrengsten van donaties die vrij zijn te bestemmen voor
projecten.
Kortlopende schulden
31-08-2019
€

31-08-2018
€

605
9.790

605
5.678

10.395

6.283

7 Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen accountantskosten
Nog te betalen kosten

Behoort bij het accountantsrapport
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018 / 2019
€

2017 / 2018
€

6.345
7.702
68.747

6.801
4.840
88.356

82.794

99.997

6.345

6.801

8 Baten
Baten van particulieren
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Baten van bedrijven

9 Baten van particulieren
Donaties en giften

De baten van particulieren hebben een overwegend incidenteel karakter.
Onder deze baten vallen ook de giften die ontvangen zijn bij een evenement en zijn toegerekend aan de
meest geëigende categorie.
2018 / 2019
€

2017 / 2018
€

7.702

4.840

10 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Giften accountantskantoor

De baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten hebben een overwegend
structureel karakter.
2018 / 2019
€

2017 / 2018
€

68.747

88.356

11 Baten van bedrijven
Donaties en giften
De baten van bedrijven hebben een overwegend incidenteel karakter.
Bezoldiging bestuurders
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de door haar verrichte werkzaamheden ten
behoeve van de stichting.
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2018/2019 en 2017/2018 waren geen werknemers in dienst van de stichting.
2018 / 2019
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers

-

2017 / 2018
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers

Behoort bij het accountantsrapport
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2018 / 2019
€

2017 / 2018
€

481

4.359

8.307
772

5.445
7.371

9.079

12.816

5
-105

11
-98

-100

-87

5

11

105

98

12 Kosten eigen fondsenverwerving
Reclame- en advertentiekosten
13 Kosten beheer en administratie
Accountancy- en advieskosten
Overige algemene kosten

14 Saldo financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente
Rentelasten en soortgelijke kosten
Overige rentelasten

Breda, 9 januari 2020
Stichting Aartsen Kids Foundation

E.C.H. Aartsen - van den Bogaert A.M. Bezemer - Heisterkamp
Voorzitter
Penningmeester
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C.A.M. Jongerius - Mc Kernan
Algemeen bestuurslid

Stichting Aartsen Kids Foundation
BREDA

OVERIGE GEGEVENS
Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
Er zijn in de statuten geen specifieke bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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20

Ginnekenweg 145
4818 JD Breda
T +31 (0)76 513 69 00
F +31 (0)76 513 69 01 01
informatie@vanoers-audit.nl
Postbus 2039, 4800 CA BREDA
www.vanoers-audit.nl

Aan het bestuur van
Stichting Aartsen Kids Foundation
Postbus 9555
4801 LN BREDA
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de jaarrekening 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 augustus 2019 van Stichting Aartsen Kids
Foundation te Breda gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Aartsen Kids Foundation per 31 augustus 2019 en van het resultaat over de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn 650 'Fondsenwervende Organisaties'.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 augustus 2019;
2. de staat van baten en lasten over de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019; en
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 Aartsen Kids Foundation 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.

Van Oers Audit B.V.
KvK Breda 20055194
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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:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 'Fondsenwervende
Organisaties' is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 'Fondsenwervende Organisaties'.
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 RJ-Richtlijn 650 'Fondsenwervende Organisaties'. 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 de huishouding 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, toelichten in de jaarrekening.
De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de huishouding.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid 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.
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Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.
Breda, 9 januari 2020
Van Oers Audit B.V.

drs. A.A. Hoeven RA
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