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Doelstelling 

Stichting Wiesje is een initiatief van Gerda Havertong en is opgericht op 16 december 1999, met als 
doel een bijdrage te leveren aan de zorg voor mensen met dementie in Suriname. Om dit doel te 
bereiken is een gefaseerde aanpak ontwikkeld, bestaande uit drie stappen: 
1. Oprichten en aansturen van een kenniscentrum ten behoeve van opleiding en training, 

voorlichting en informatievoorziening. 
2. Realiseren van voorzieningen voor dagopvang van thuiswonende mensen met dementie, om 

deze doelgroep warme zorg en een aangename en zinvolle dagbesteding te bieden en ook om 
mantelzorgers en de thuiszorg te ontlasten.  

3. Realiseren en beheren van een of meer woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie die 
niet langer thuis kunnen wonen, volgens het principe van kleinschalig wonen.  

Het kenniscentrum is gestart in oktober 2002. In oktober 2005 is de eerste dagopvanglocatie 
geopend. Thans worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten van de woonzorgvoorziening. 

Activiteiten in het kader van de doelstelling in 2012 

Kenniscentrum 

Het kenniscentrum is gevestigd in het gebouw waar ook de dagopvangvoorziening zich bevind. 
Iedereen kan hier terecht met vragen op het gebied van dementie. Het kenniscentrum verschaft 
brochures en voorlichting aan belangstellenden.  

In 2012 heeft daarnaast kennisoverdracht plaats gevonden aan medewerkers van een 
verzorgingstehuis in Paramaribo. Een aantal medewerkers van dit tehuis heeft stage gelopen bij de 
dagopvangvoorziening van Stichting Wiesje. 

Dagopvang 

De dagopvangvoorziening van Stichting Wiesje is de enige instelling in Suriname die zich specifiek 
richt op mensen met dementie. Er 
is plaats voor 20 clienten. De 
coordinatie is in handen van 
Liesbeth Guicherit. Onder haar 
leiding zijn 3 verpleeghulpen en 
een huishoudelijke hulp 
werkzaam in de 
dagopvangvoorziening. De 
voorziening is vijf dagen per week 
geopend.  

De dagopvangvoorziening maakt 
veel gebruik van sponsoring in 
natura. Door een aantal bedrijven 
worden voedingspakketten 
verstrekt, alsmede groenten en 
fruit. In 2012 hebben enkele 
vrijwilligers uit Nederland het 
meegeholpen met het begeleiden 
van clienten. 
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Woonzorgvoorziening 

Het projectplan ‘kleinschalig wonen voor mensen met dementie’ behelst een 24 uurs 
woonzorgvoorziening voor 32 bewoners, verdeeld over vier huisjes naar het principe van 
kleinschalige bewoning. Centraal staat de wens van veel ouderen en zorgbehoevenden om zo lang 
mogelijk thuis te kunnen wonen. De woonzorgvoorziening volgens het concept van kleinschalig 
wonen biedt een blijvende opname in een huiselijke omgeving voor mensen met dementie voor wie 
thuis wonen niet langer verantwoord is. Tevens zal op deze locatie een dagopvangfaciliteit en 
kenniscentrum annex bibliotheek/documentatiecentrum voor voorlichting, kennisuitwisseling en 
trainingen gehuisvest worden.  

 
In april 2011 is de grond voor de bouw 
van de woonzorgvoorziening verkregen 
van de Surinaamse overheid, gelegen 
aan de Cultuurtuin in Paramaribo. In 
2012 heeft Surinam Contracting Groep 
NV belangenloos het terrein ontbost en 
schoongemaakt en ook gezorgd voor 
een afrastering van het terrein. 

Naar aanleiding van in opdracht van 
Stichting Wiesje verricht onderzoek is 
gebleken  dat er grote behoefte is aan 
een woonzorgvoorziening voor mensen 
met dementie. Ook de overheid heeft 
aangegeven dat er behoefte is aan een 
dergelijke voorziening en heeft zich 
bereid verklaard hieraan mee te 

werken. Afspraken over een structurele bijdrage in bewonerscapaciteit bleken echter niet op korte 
termijn gerealiseerd te kunnen worden, waardoor Stichting Wiesje heeft besloten vast te houden 
aan het eigen plan voor 32 bewoners. Wel heeft de overheid laten weten bereid te zijn om tekorten 
in de exploitatie na één jaar voor haar rekening te nemen, of op andere wijze subsidie te verlenen. 

De plannen voor de bouw van de voorziening zijn in een vergevorderd stadium. Door architect Philip 
Dikland is reeds een ontwerp gemaakt, alsook een gedetailleerd bestek op basis van het door 
Stichting Wiesje opgestelde programma van eisen. In het plan wordt uitgegaan van een budget van 
€ 1.300.000 voor de stichtingskosten van de voorziening. 

De exploitatiebegroting van de woonzorgvoorziening is niet dekkend. Er zal een blijvend beroep 
gedaan moeten worden op subsidies en fondsen van derden. De overheid heeft reeds toegezegd bij 
te dragen. De onderdekking wordt mede veroorzaakt doordat rekening wordt gehouden met een 
percentage bewoners die gezien hun financiele situatie niet het volle tarief zullen kunnen betalen. 
Uitgangspunt is dat de voorziening in uiterlijk 5 jaar economisch zelfstandig kan draaien. 
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Fondsenwervende activiteiten 2012 

Op 14 april 2012 vond voor de tweede 
maal het Wiesje Charity Gala plaats in het 
Dorint Hotel Amsterdam Airport te 
Schiphol. Eens in de vijf jaar organiseert 
Stichting Wiesje een gala, de andere jaren 
een brunch. Deze activiteit is de 
belangrijkste fondsenwervende activiteit 
van Stichting Wiesje. De opbrengst van 
het gala bedroeg € 61.655. De kosten van 
de brunch zijn met een bedrag van 
€ 13.764 (22% van de opbrengst) 
acceptabel gebleven dankzij de 
bereidwillige medewerking van onze 
partners en sponsoren. In vergelijking met 
vorig jaar was de opbrengst circa 60% 

hoger, omdat het dit maal een gala betrof in plaats van een brunch.  

Eind 2012 waren er 120 Pel’s van Wiesje, onze vaste donateurs (2011: 146). De gemiddelde donatie 
van onze Pel’s bedroeg € 6,43 per maand (2011: € 6,51).  

In 2012 is 1 nieuwsbrief verschenen met een oplage van circa 1.000. De nieuwsbrieven worden 
verspreid onder de donateurs en andere relaties van Stichting Wiesje. 

De fondsenwerving van Stichting Wiesje Suriname bestaande uit bijdrage in natura (ten behoeve van 
maaltijden voor de dagopvangvoorziening) en financiele bijdragen van particulieren en bedrijven in 
Suriname, heeft een bedrag van € 9.542 opgeleverd (2011: € 10.680).  

Stichting Wiesje heeft sinds 1 juli 2009 het CBF certificaat voor kleine goede doelen verkregen. 

  

Benodigde middelen en financieel beleid 

De benodigde financiele middelen voor de huidige activiteiten, te weten het kenniscentrum en de 
dagopvangvoorziening voor 20 clienten, alsmede fondsenwerving en beheer en administratie, zijn 
niet hoger dan circa € 40.000 per jaar. 

Voor de realisatie van de woonzorgvoorziening, inclusief opstartkosten is eenmalig een bedrag nodig 
van circa € 1.680.000, te weten € 1.300.000 voor de stichtingskosten, € 280.000 voor opstartkosten 
inclusief kosten van voorbereiding en onderzoek en € 100.000 voor inrichting en inventaris. 

Als u het CBF Certificaat voor kleine goede doelen ziet afgebeeld in een publicatie van 

een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze 

beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft 

doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld is dat van de baten uit eigen 

fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag 

worden. Voor een helder inzicht in de financiele gegevens dient elke organisatie volgens 

dezelfde regels het jaarverslag op te stellen. Het CBF Certificaat voor kleine goede 

doelen wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles 

uitgevoerd. Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen: 

Centraal Bureau Fonsenwerving, telefoon 020-4170003 of internet: www.cbf.nl. 
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Stichting Wiesje houdt een bestemmingsreserve aan voor de woonzorgvoorziening ter dekking van 
een deel van de stichtingskosten, de aanloopkosten, inclusief voorbereidingen en de 
inrichtingskosten. Het grootste deel zal via gerichte fondsenwerving verworven dienen te worden, 
danwel via externe partijen gefinancieerd moeten worden. Tevens wordt een continuiteitsreserve 
aangehouden om eventuele tekorten in de exploitatie in de eerste vijf jaar op te kunnen vangen. 
Voor de berekening van de continuiteitsreserve wordt een worst-case bezetting van 50% gedurende 
de eerste vijf jaar aangehouden 

Samenvattend is onze financiele doelstelling als volgt weer te geven: 
  

 

doelstelling 

gerealiseerd 

per 

31 dec 2011 

   € € 

Stichtings- en aanloopkosten derde fase 1.680.000 375.793 
Continuiteitsreserve 520.000 374.607 
   
Totaal 2.200.000 750.400 

Van Stichting Abendanon is een toezegging ontvangen voor een onvoorwaardelijke bijdrage van 
€ 20.000 bestemd voor de realisatie van de woonzorgvoorziening. Deze toezegging is niet in de 
realisatie begrepen en kan worden ingeroepen wanneer de middelen benodigd zijn. 

Evaluatie doelstellingen en bestedingen 2012 

Voor 2012 waren als speerpunten benoemd: het vastleggen van definitieve afspraken met de 
Surinaamse overheid ten aanzien van bouwkosten financiering en exploitatie van de 
woonzorgvoorziening, het verkrijgen van voldoende financiering voor de bouw van de 
woonzorgvoorziening en het starten van de bouw van de woonzorgvoorziening. 

De Surinaamse overheid heeft de grond voor het woonzorgcentrum om niet ter beschikking gesteld 
aan Stichting Wiesje. Verdere bijdragen aan de bouw is niet aan de orde. Wel heeft de Surinaamse 
overheid schriftelijk vastgelegd bereid te zijn aan eventuele tekorten uit de exploitatie na het eerste 
jaar van operationeel zijn te willen bijdragen. 

Voldoende financiering voor de bouw is in 2012 niet bereikt en daarmee was de start van de bouw 
nog niet mogelijk. Bovendien waren de plannen nog onvoldoende uitgewerkt in detail en de kosten 
van de bouw nog niet volledig helder. Inmiddels zijn de plannen tot op bestek niveau uitgewerkt 
inclusief een gedetailleerde kosten inschatten. De doelstellingen financiering verkrijgen en start van 
de bouw zijn dan ook doorgeschoven naar 2013. 

De bestedingen van 2012 kunnen als volgt worden geevalueerd: 
 
 Begroot 

2012 

Werkelijk 

2012 

Verschil 

 

 € € € 
Kenniscentrum 10.000 9.178 822 
Dagopvang 30.000 13.394 16.606 
Woonzorgvoorziening 25.000 11.617 13.383 
Kosten eigen fondsenwerving 10.000 13.674 -3.674 
Beheer & administratie 3.000 3.281 -281 
    
 78.000 51.144 26.856 
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De post dagopvang is te hoog begroot. Met name de post personeelskosten is veel lager 
uitgekomen. Er wordt steeds efficienter gewerkt, waardoor met minder kosten hetzelfde resultaat 
behaald kan worden. Clienten blijven uiteraard ook hun eigen bijdragen betalen voor hen die dat 
kunnen.  

De kosten van de woonzorgvoorziening betreffen hoofdzakelijk de kosten van de kwartiermaker (ca. 
€ 9.000), kosten van onderzoek en overige kosten van voorbereiding die verband houden met de 
woonzorgvoorziening. De totale kosten van voorbereiding, onderzoek en kwartiermaken zijn begroot 
op € 30.000 In 2011 en 2012 is thans in totaal € 14.083 uitgegeven. 

De kosten van eigen fondsenwerving betreffen hoofdzakelijk de kosten van de charity brunch. De 
realisatie is veel hoger dan verwacht uitgekomen, echter met 22% nog wel acceptabel. Oorzaak van 
de overschrijding is dat we geconfronteerd werden met een fors hogere nota dan was afgesproken 
voor zaalhuur. In verband met het gala op zaterdagavond zijn deze kosten ook veel hoger dan bij een 
brunch op zondagmiddag.  
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Vooruitzichten 2013 

In 2013 zijn  de volgende speerpunten geindentificeerd:  

- Het verkrijgen van voldoende financiering voor de bouw van de woonzorgvoorziening. 

- Het starten van de bouw van de woonzorgvoorziening. 

De begroting 2013 is als volgt samen te vatten: 

 
 Begroot 

2013 

Werkelijk 

2012 

Begroot 

2012 

 € € € 
Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 80.000 88.525 80.000 
Baten uit beleggingen 11.000 17.184 10.000 
Overige baten - 293 - 
 91.000 106.002 90.000 
    
Lasten    
Kenniscentrum 8.000 9.178 10.000 
Dagopvang 20.000 13.394 30.000 
Woonzorgvoorziening 50.000 11.617 25.000 
Kosten eigen fondsenwerving 10.000 13.674 10.000 
Beheer & administratie 3.000 3.281 3.000 
Vrijval verplichtingen voorgaande jaren - -5.256 - 
 91.000 45.888 78.000 
    
Overschot - 60.114 12.000 

    
Verwerking overschot    
Bestemmingsreserve/fonds derde fase - 8.984 10.000 
Continuiteitsreserve  
 

- 51.130 2.000 

 - 60.114 12.000 

De belangrijkste fondsenwervende activiteit in 2013 in de begroting is het charity gala. Deze heeft 
plaatsgevonden op 21 april 2013 en heeft circa € 41.000 opgeleverd. 

De begrote besteding aan de woonzorgvoorziening betreft kosten van de voorbereidingsfase en 
kwartiermaken. In de begroting wordt nog niet uitgegaan van een operationele 
woonzorgvoorziening. 

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van Stichting Wiesje bestaat uit vrijwilligers die allen relevante kennis en kunde 
inbrengen, waaronder enkelen van Surinaamse afkomst. In Suriname bestaat een zusterstichting. 
Stichting Wiesje Suriname dient als vehikel voor de activiteiten in Suriname. Het bestuur van 
Stichting Wiesje Suriname bestaat uit vrijwilligers woonachtig in Suriname en heeft met name tot 
taak het toezicht houden op de uitvoering van de activiteiten in Suriname. 
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Het bestuur van Stichting Wiesje is als volgt samengesteld: 
� Gerda Havertong, voorzitter 
� Theo van der Voordt, vice-voorzitter 
� Willem Augustinus, penningmeester 
� Aly Wolsink, secretaris  
� Ed Cools 
� Marc Wortmann 
� Kenneth Zandvliet 

Het bestuur van Stichting Wiesje Suriname is als volgt samengesteld: 
� Stanley Franker, voorzitter 
� Joyce Heijmans, penningmeester 
� Joyce van den Boogaard, secretaris 
� Anne-Marie van Genderen 
 
In beiden besturen hebben geen wijzigingen plaats gevonden. 
 



   

 

 

 

Jaarrekening 2012 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2012 
 

 
 31 december 2012 31 december 2011 
 € € € € 

ACTIVA    
     
Materiele vaste activa     
Terreinen  10.121  10.121 
     
Vorderingen  16.624  12.515 
     
Liquide middelen     
Spaarrekeningen 734.394  687.750  
Rekening couranten 12.404  22.087  
Kas 129  34  
  746.927  709.871 
     
  773.672  732.507 

   
PASSIVA     
     
Reserves en fondsen     
Reserves     
Continuiteitsreserve 374.607  323.477  
Reserve financiering activa voor 
doelstelling 

 
10.121 

  
10.121 

 

Bestemmingsreserve derde fase 375.793  365.793  
  760.521  699.391 
Fondsen     
Bestemmingsfonds derde fase  -  1.032 
  760.521  700.423 
     
Kortlopende schulden  13.151  32.084 
     
  773.672  732.507 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012 
 

 
 Realisatie 

2012 
Begroting 

2012 
Realisatie 

2011 
 € € € € € €

Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving  88.525  80.000  66.041 
Baten uit beleggingen  17.184  10.000  9.860 
Overige baten  293  -  1.321 
Som der baten  106.002  90.000  77.222 
       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Kenniscentrum Suriname 9.178  10.000  9.327  
Dagopvang Suriname 13.394  30.000  14.573  
Woonzorgvoorziening Suriname 11.617  25.000  2.466  
Vrijval verplichtingen voorgaande jaren -5.256  -  -  
  28.933 65.000 26.366 
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  13.674  10.000  8.127 
       
Beheer en administratie  3.281  3.000  2.718 
       
Som der lasten  45.888  78.000  37.211 
       
Resultaat  60.114  12.000  40.011 

       
Bestemming resultaat       
Bestemmingsfonds derde fase  -1.016  -  -2.466
Bestemmingsreserve derde fase  10.000  10.000  25.000
Continuiteitsreserve  51.130  2.000  17.477
    
  60.114  12.000  40.011

       
       
       
Kostenratio’s       
Besteed aan doelstelling / totale baten  27%

1
  72%  34% 

Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 

  
15% 

  
13% 

  
12% 

 

                                                      
1
 Op basis van de kosten van dit jaar, derhalve exclusief de vrijval van verplichtingen voorgaande jaren, zou 

deze ratio 32% bedragen 
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Toelichting 

Algemeen 

De stichting is opgericht op 16 december 1999 en is gevestigd te Amsterdam.  

De uitvoering van de projecten vindt plaats door Stichting Wiesje Suriname, een afzonderlijke 
stichting met een eigen bestuur. Gezien de verhouding tussen Stichting Wiesje Suriname en Stichting 
Wiesje dienen beide stichtingen als een eenheid gezien te worden. De cijfers van Stichting Wiesje 
Suriname zijn in de jaarrekening geconsolideerd. 

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Fondsenwervende instellingen. 

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
(nominale waarde). 

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Toezeggingen voor giften of donaties worden verwerkt in het jaar waarin deze toezegging 
onomstotelijk vaststaat. 

Kostentoerekening 
De kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie als 
volgt: 
� direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend 
� niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend aan de activiteit waarop deze kosten 

betrekking hebben. 

Vreemde valuta 

Uitgaven en ontvangsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen gemiddelde koersen. De 
gemiddelde omrekeningskoers voor de Surinaamse Dollar in 2012 bedroeg € 0,2326 (2011: 
€ 0,2229). Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum.  
De koers per 31 december 2012 van de Surinaamse Dollar bedroeg € 0,2313 (31 december 2011: 
€ 0,2363).  

Resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de in het verslagjaar genoten baten en de aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. Een overschot of een tekort wordt toegevoegd respectievelijk 
onttrokken aan de reserves conform het besluit van het bestuur. 
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Balans per 31 december 2012 

Materiele vaste activa 

Dit betreft de grond in Ellen (district Commewijne) aangeschaft in 2005. Grond wordt gewaardeerd 
tegen kostprijs. Er wordt niet op afgeschreven. De materiele vaste activa wordt in geheel 
aangehouden voor de doelstelling. 

Vorderingen 

   31 dec 2012 31 dec 2011 

 € € 

Nog te ontvangen rente 14.400 9.860
Vooruitbetaalde kosten 2.207 1.655
Overige vorderingen 17 1.000
 
 16.624 12.515 

Liquide middelen 

 Valuta  31 dec 2012 31 dec 2011 

 € €

Spaarrekening 

ING bank spaarrekening EUR 429.737 387.750
ASN Bank spaarrekening EUR 304.657 300.000
 

 734.394 687.750 

Rekening couranten 

RBC Royal Bank Paramaribo  SRD 2.039 2.766
RBC Royal Bank Paramaribo EUR 4.951 6.197
ING bank EUR 5.414 13.124
 
 12.404 22.087 

Kas 

Kas Wiesje Suriname SRD 129 34
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Reserves en fondsen 

De specificatie en het verloop kan als volgt worden weergegeven: 
 
 Continuiteits 

reserve 

 

 

Reserve 

financiering 

activa voor 

doelstelling 

Bestemmings 

reserve 

derde fase 

 

Bestemmings 

fonds 

derde fase

Totaal 

 reserves en 

fondsen 

 

 € € € € € 

Stand 1 januari 2012 323.477 10.121 365.793 1.032 700.423 
Resultaat 2012 51.130 - 10.000 -1.016 60.114 
Wisselkoerseffect - - - -16 -16 
  
Stand 31 december 2012 374.607 10.121 375.793 - 760.521 

Het bestuur heeft besloten om van het overschot 2012 € 10.000 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve derde fase (woonzorgvoorziening) conform de begroting en het restant van 
€ 51.130 toe te voegen aan de continuiteitsreserve. 

Het saldo van het bestemmingsfonds derde fase is gebruikt voor kosten die in Suriname zijn besteed 
aan vooronderzoek en opstartkosten voor de woonzorgvoorziening. 

Kortlopende schulden 

   31 dec 2012 31 dec 2011 

 € €

Loonbelasting en sociale premies 1.078 1.076 
Te betalen netto lonen en vakantiegeld 480 490 
Vooruitontvangen bedragen 8.083 22.439 
Te betalen kosten 3.510 8.079 
   
 13.151 32.084 
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Staat van baten en lasten over 2012 

Baten eigen fondsenwerving 

  Realisatie 

2012 

Begroting 

2012 

Realisatie 

2011 

 € € € 

Donaties bedrijven en instellingen 6.525 5.000 3.835 
Vaste donateurs (Pel’s) 10.263 15.000 10.765 
Overige donateurs 10.082 10.000 13.721 
Gala (Brunch)  61.655 50.000 37.720 
    
 88.525 80.000 66.041 

In de donaties is een bedrag van € 9.542 begrepen aan donaties ontvangen in Suriname. (2011: 
€ 10.680). 

Baten uit beleggingen  

Betreft de rentebaten op bankrekeningen. In 2012 is een bedrag begrepen van € 2.784 inzake rente 
van 2011 die abusievelijk niet in 2011 was verantwoord. 

Overige baten 

Betreft het koersresultaat op de Surinaamse Dollar. 

Lastenverdeling 

Een specificatie en verdeling van de lasten naar bestemming is als volgt weer te geven: 
 
 Doelstelling 

 

Werving 

baten 

Beheer 

en 

admini-

stratie 

Totaal 

2012 

 

 

Begroot 

2012 

 

 

Totaal 

2011 

 

 

 Kennis 

centrum

Dag-

opvang 

Woon-

zorg 

Fondsen 

werving 

 € € € € € € € € 

Materialen en diensten 41 - 11.617 13.400 1.904 26.962 38.000 11.136 

Personeelskosten 5.545 17.664  - - 23.209 27.000 20.043 

Huisvestingskosten 2.878 5.756  - - 8.634 10.000 8.506 

Kantoor- en alg.kosten 714 1.429  274 1.377 3.794 7.000 5.453 

Maaltijden en dranken - 4.316  - - 4.316 6.000 3.400 

Eigen bijdragen - -15.771  - - -15.771 -10.000 -11.327 

Vrijval verplichtingen 

voorgaande jaren 

   -5.256 - - 

 9.178 13.394 11.617 13.674 3.281 45.888 78.000 37.211 

In 2012 is een aantal verplichtingen uit voorgaande jaren vrijgevallen. Dit betrof verplichtingen van 
meer dan vijf jaar geleden in het kader van de doelstelling waarvoor thans geldt dat deze niet meer 
betaald hoeven te worden. 
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Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt 
aan bestuursleden. Per 31 december 2012 waren 5 personeelsleden in dienst bij Stichting Wiesje 
Suriname. (31 december 2011: 4) In Nederland zijn geen personeelsleden in dienst. 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2012 
 

 
 31 december 2012 31 december 2011 
 € € € € 

ACTIVA    
     
Materiele vaste activa     
Terreinen  10.121  10.121 
     
Vorderingen     
Stichting Wiesje Suriname 6.276  7.198  
Overige vorderingen 14.400  10.860  
  20.676  18.058 
     
Liquide middelen     
Spaarrekening 734.394  687.750  
Rekening couranten 5.414  13.124  
  739.808  700.874 
     
  770.605  729.053 

   
PASSIVA     
     
Reserves en fondsen     
Reserves     
Continuiteitsreserve 374.607  323.477  
Reserve financiering activa voor 
doelstelling 

 
10.121 

  
10.121 

 

Bestemmingsreserve derde fase 375.793  365.793  
  760.521  699.391 
     
Kortlopende schulden  10.084  29.662 
     
  770.605  729.053 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012 
 

 
 Realisatie 

2012 
Begroting 

2012 
Realisatie 

2011 
 € € € € € €

Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving  78.983  80.000  55.361 
Baten uit beleggingen  17.184  10.000  9.860 
Overige baten  293  -  1.321 
Som der baten  96.460  90.000  66.542 
       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Bijdrage exploitatie Stichting Wiesje 
Suriname 

  
21.215 

  
65.000 

  
13.220 

Woonzorgvoorziening, direct betaald  2.416  -  - 
Vrijval verplichtingen voorgaande jaren  -5.256  -  - 
  18.375  65.000  13.220 
       
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  13.674  10.000  8.127 
       
Beheer en administratie  3.281  3.000  2.718 
       
Som der lasten  35.330  78.000  24.065 
       
Resultaat  61.130  12.000  42.477 

       
Bestemming resultaat       
Bestemmingsreserve derde fase  10.000  10.000  25.000
Continuiteitsreserve  51.130  2.000  17.477
    
  61.130  12.000  42.477

       
       
       
Kostenratio’s       
Besteed aan doelstelling / totale baten    19%

2
  72%    20%

Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 

  
17% 

  
13% 

  
15% 

 

                                                      
2
 Op basis van de kosten van dit jaar, derhalve exclusief de vrijval van verplichtingen voorgaande jaren, zou 

deze ratio 24% bedragen 



   

 

 

 

 

Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur Stichting Wiesje 
 
Wij hebben de jaarrekening over 2012 van Stichting Wiesje te Amsterdam gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur  
 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 
van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel 
 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Wiesje per 31 december 2012 en van het resultaat 
over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’.  
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Verklaring betreffende het jaarverslag 
 
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 
 
Amstelveen, 14  juni 2013  
 
KPMG Accountants N.V. 
 
S. Haringa RA 


