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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 2013 

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. Daarnaast worden regelmatig gespreksavonden 
georganiseerd voor mantelzorgers. Ook wordt gelegenheid geboden aan verzorgenden om stage te 
lopen in de dagopvang en worden trainingen gegeven voor verzorgend personeel. 

Het kenniscentrum werkt samen met Stichting Alzheimer Nederland in Amersfoort en Alzheimer 
Disease International in Londen. 

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 clienten krijgen elke 

dag een warme maaltijd en er is 
gelegenheid tot bedrust. 

De dagopvangvoorziening maakt veel 
gebruik van sponsoring in natura. Door 
een aantal bedrijven worden 
voedingspakketten verstrekt, alsmede 
groenten en fruit. Regelmatig helpen 
vrijwilligers uit Nederland met het 
begeleiden van clienten, bijvoorbeeld 
door een wandelingetje met ze te maken 
of een spelletje te spelen. 

Op de foto staat het personeel van de 
dagopvang met uiterst rechts een 
vrijwilligster uit Nederland. 
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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 woonzorg-
voorziening 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/documentatie-
centrum voor voorlichting, 
kennisuitwisseling en 
trainingen gehuisvest worden.  
 

De vier huisjes voor elk 8 bewoners zijn geschakeld rond een gemeenschappelijke binnenplaats. Elk 
huisje bevat vier eenpersoonskamers, twee tweepersoonskamers en een gemeenschappelijke 
woonkamer met open keuken. Het ontwerp en bestek is uitgewerkt door architect Philip Dikland in 
Paramaribo. In het ontwerp is zorgvuldig rekening gehouden met de lokale cultuur en de 
weersomstandigheden. Het dak is zo ontworpen dat de wind er vrij door heen kan wat voor 
verkoeling zorgt. In het plan wordt uitgegaan van een budget van € 1.300.000 voor de 
stichtingskosten van de voorziening 

Het terrein, gelegen aan de Kanagalaan in Paramaribo, is in 2011 verkregen van de Surinaamse 
overheid. In 2012 is het belangenloos ontbost en schoongemaakt door Surinam Contracting Groep 
NV die tevens gezorgd heeft voor een afrastering van het terrein. In 2013 is gestart met het bouwrijp 
maken van het terrein. Hiertoe is het terrein opgehoogd met zand. De ophoging heeft nu een aantal 
maanden kunnen inklinken, waarmee de grond thans bouwklaar is. 

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 2013 

Op 21 april 2013 vond voor de jaarlijkse 
Wiesje Charity Brunch plaats. Dit maal 
was de locatie De Arendshoeve, garden 
of Amsterdam, in Aalsmeerderbrug. De 
opbrengst van de brunch bedroeg 
€ 41.680. Dit is beduidend lager dan het 
gala in 2012, echter een gala brengt 
normaal gesproken meer op en wordt 
één maal in de vijf jaar georganiseerd in 
plaats van een brunch. De kosten van 
de brunch zijn met een bedrag van 
€ 7.410 (18% van de opbrengst) ruim 
binnen de perken gebleven dankzij de 
bereidwillige medewerking van onze 
partners en sponsoren.  

Eind 2013 waren er 117 Pel’s van Wiesje, onze vaste donateurs (2012: 120). De gemiddelde donatie 
van onze Pel’s bedroeg € 7,32 per maand (2012: € 6,43).  

In 2013 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 € 8.207 opgeleverd (2012: € 9.542).  

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. 

De realisatie van de woonzorgvoorziening is gedefinieerd als een afzonderlijk en eenmalig project. 
Hierin zijn begrepen de stichtingskosten van de voorziening alsmede de opstartkosten, kosten van 
voorbereiding en onderzoek en inrichting en inventaris. Inmiddels zijn reeds kosten besteed aan het 

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. 



Stichting Wiesje   

5 

project. De totale doelstelling, reeds bestede kosten en resterend benodigd bedrag is als volgt weer 
te geven: 
 Totaal 

benodigd 

Reeds 

uitgegeven 

Restant 

benodigd 

 € € € 
Stichtingskosten 1.300.000 121.793 1.178.207 
opstartkosten 280.000 16.313 263.687 
Inventaris en inrichting 100.000 - 100.000 
    
 1.680.000 138.106 1.541.894 

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 per 31 december 2013 als volgt weer te geven: 
 
 doelstelling gerealiseerd 

   € € 

Stichtings- en aanloopkosten derde fase 1.542.000 291.366 
Continuiteitsreserve 520.000 374.607 
   
Totaal 2.062.000 665.973 

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 2013 

Voor 2013 waren als speerpunten benoemd: het verkrijgen van voldoende financiering voor de bouw 
van de woonzorgvoorziening en het starten van de bouw van de woonzorgvoorziening. 

Er is in het afgelopen jaar veel werk verzet om financiering voor de bouw te verkrijgen. Er is een 
brochure gemaakt en een presentatie ter ondersteuning van de acquisitie van financiers. Daarnaast 
zijn gesprekken gevoerd met een fonds dat bereid is een substantiele subsidie te verstrekken voor de 
bouw van de woonzorgvoorziening. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een concrete 
toezegging. Ook in Suriname worden gesprekken gevoerd met partijen die bereid zijn bij te dragen, 
zo nodig ook in natura, bijvoorbeeld met het sponseren van bouwmaterialen. In 2013 is 
onvoldoende geld binnen gehaald om het bouwplan te financieren. De doelstelling is om die reden 
doorgeschoven naar 2014. 

In 2013 is gestart met het bouwrijp maken van de grond die door de Surinaamse overheid ter 
beschikking is gesteld. De kosten hiervan bedroegen € 121.793 en zijn uit eigen middelen betaald, 
ten laste van de bestemmingsreserve derde fase. De daadwerkelijke bouw is vooralsnog uitgesteld 
totdat meer zekerheid is verkregen over de financiele haalbaarheid. 
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De bestedingen van 2013 kunnen als volgt worden geevalueerd: 
 
 Begroot 

2013 

Werkelijk 

2013 

Verschil 

 

 € € € 
Kenniscentrum 8.000 9.385 -1.385 
Dagopvang 20.000 14.033 5.967 
Woonzorgvoorziening 50.000 2.230 47.770 
Kosten eigen fondsenwerving 10.000 7.770 2.230 
Beheer & administratie 3.000 3.649 -649 
    
 91.000 37.067 53.933 

De kosten van het kenniscentrum betreffen hoofdzakelijk vaste kosten voor personeel en 
huisvesting. De taakstelling om een deel van deze kosten te verminderen is niet uitgekomen. Voor 
komend jaar zal de begroting dan ook naar boven worden bijgesteld. 

De dagopvang heeft in 2013 een lagere bezetting behaald dan verwacht. Mede hierdoor zijn de 
kosten lager uitgevallen dan begroot. 

De kosten van de woonzorgvoorziening betreffen hoofdzakelijk de kosten van de kwartiermaker 
kosten van voorbereiding die verband houden met de woonzorgvoorziening. Voor 2013 was hieraan 
reeds een bedrag van € 14.083 uitgegeven. Doordat de plannen nu tot in detail gereed zijn en start 
bouw wegens nog onvoldoende middelen is vertraagd, zijn in het afgelopen jaar veel minder kosten 
gemaakt in de voorbereiding van de woonzorgvoorziening. 

De kosten van eigen fondsenwerving betreffen hoofdzakelijk de kosten van de charity brunch. De 
kosten voor het organiseren van de brunch zijn goed in de hand gehouden, mede dankzij een 
wisseling van locatie ten opzichte van het voorgaande jaar. 

De kosten van beheer en administratie worden voor het grootste deel bepaald door de 
accountantskosten. Over 2013 zijn deze kosten met € 500 gestegen ten opzichte van het voorgaande 
jaar.  

  



Stichting Wiesje   

7 

Vooruitzichten 2014 

Voor 2014 gelden dezelfde speerpunten als in 2013. De volgende speerpunten voor 2014 zijn 
geindentificeerd:  

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

- Het starten van de bouw van de woonzorgvoorziening. 

De begroting 2014 is als volgt samen te vatten: 

 
 Begroot 

2014 

Werkelijk 

2013 

Begroot 

2013 

 € € € 
Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 70.000 64.034 80.000 
Baten uit beleggingen 11.000 10.342 11.000 
Overige baten - 56 - 
 81.000 74.432 91.000 
    
Lasten    
Kenniscentrum 9.000 9.385 8.000 
Dagopvang 15.000 14.033 20.000 
Woonzorgvoorziening 40.000 2.230 50.000 
Kosten eigen fondsenwerving 10.000 7.770 10.000 
Beheer & administratie 3.000 3.649 3.000 
 77.000 37.067 91.000 
    
Overschot 4.000 37.365 - 

    
Verwerking overschot(tekort)    
Bestemmingsreserve - 37.365 - 
Continuiteitsreserve  
 

4.000 - - 

 4.000 37.365 - 

    
Investeringen in vaste activa voor de 
doelstelling 

 
- 

 
121.793 

 
- 

De belangrijkste fondsenwervende activiteit in 2014 in de begroting is de charity brunch. Deze heeft 
plaatsgevonden op 13 april 2014 en heeft circa € 53.000 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. 

In 2014 wordt verwacht een deel van de bouwkosten van de woonzorgvoorziening te betalen. Het is 
de verwachting dat hiermee een bedrag van circa € 300.000 besteed zal worden. Financiering 
hiervan zal plaatsvinden uit de bestemmingsreserve derde fase, aangevuld met reeds gedane 
toezeggingen van donateurs voor de bouw van de woonzorgvoorziening. 
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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. 

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 2013 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2013 
 

 
 31 december 2013 31 december 2012 
 € € € € 

ACTIVA    
     
Materiele vaste activa     
Terreinen 10.121  10.121  
Materiele vaste activa in uitvoering 121.793  -  
  131.914  10.121 
     
Vorderingen  12.610  16.624 
     
Liquide middelen     
Spaarrekeningen 657.794  734.394  
Rekening couranten 6.025  12.404  
Kas 501  129  
  664.320  746.927 
     
  808.844  773.672 

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

 
131.914 

  
10.121 

 

Bestemmingsreserve derde fase 291.366  375.793  
  797.887  760.521 
     
Kortlopende schulden  10.957  13.151 
     
  808.844  773.672 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 
 

 
 Begroting 

2013 
Realisatie 

2013 
Realisatie 

2012 
 € € € € € €

Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving  80.000  64.034  88.525 
Baten uit beleggingen  11.000  10.342  17.184 
Overige baten  -  56  293 
Som der baten  91.000  74.432  106.002 
       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Kenniscentrum Suriname 8.000  9.385  9.178  
Dagopvang Suriname 20.000  14.033  13.394  
Woonzorgvoorziening Suriname 50.000  2.230  11.617  
Vrijval verplichtingen voorgaande jaren -  -  -5.256  
  78.000 25.648 28.933 
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  10.000  7.770  13.674 
       
Beheer en administratie  3.000  3.649  3.281 
       
Som der lasten  91.000  37.067  45.888 
       
Resultaat  -  37.365  60.114 

       
Bestemming resultaat       
Bestemmingsfonds derde fase  -  -  -1.016
Bestemmingsreserve derde fase  -  37.365  10.000
Continuiteitsreserve  -  -  51.130
    
  -  37.365  60.114

       
       
       
Kostenratio’s       
Besteed aan doelstelling / totale baten  86%  198%

1
  27%

2
 

Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 

  
13% 

  
12% 

  
15% 

 

                                                      
1
 Dit is inclusief de investering in materiele vaste activa voor de doelstelling van € 121.793. Zonder deze 

investering zou deze ratio 34% bedragen 
2
 Op basis van de lasten van het jaar 2012, 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 2013 bedroeg € 0,2282 (2012: 
€ 0,2326). Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum.  
De koers per 31 december 2013 van de Surinaamse Dollar bedroeg € 0,2221 (31 december 2012: 
€ 0,2313).  

Materiele vaste activa 
Materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of voortbrengingskosten, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van een geschatte economische levensduur. 

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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Geconsolideerde balans per 31 december 2013 

Materiele vaste activa 

Terreinen 
Dit betreft de grond in Ellen (district Commewijne) aangeschaft in 2005. Grond wordt gewaardeerd 
tegen kostprijs. Er wordt niet op afgeschreven. Het terrein wordt in geheel aangehouden voor de 
doelstelling. 

Materiele vaste activa in uitvoering 
Dit betreft de kosten kosten van grondophoging van het terrein waarop het woonzorgcentrum 
gerealiseerd gaat worden. De grond is om niet beschikbaar gesteld door de Surinaamse overheid. De 
bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting in 2014 starten. Er wordt nog niet afgeschreven op dit 
actief. Afschrijvingen starten zodra het gebouw in gebruik genomen wordt.  Het (toekomstige) 
gebouw wordt aangehouden voor de doelstelling. 

Opdrachtgever en eigenaar van de toekomstige opstallen is Stichting Wiesje Suriname. De kosten 
zijn gefinancierd door middel van een voorwaardelijke subsidie van Stichting Wiesje. De hierbij 
geldende voorwaarde is dat de opstallen langdurig gebruikt dient te worden ten behoeve van de 
doelstelling, het verlenen van 24uurs zorg voor mensen met dementie. De voorwaarde vervalt naar 
rato van de afschrijving op de stichtingskosten van de opstallen. 

Vorderingen 

   31 dec 2013 31 dec 2012 

 € € 

Nog te ontvangen rente 10.342 14.400
Vooruitbetaalde kosten 2.268 2.207
Overige vorderingen - 17
 
 12.610 16.624 

Liquide middelen 

 Valuta  31 dec 2013 31 dec 2012 

 € €

Spaarrekening 
ING bank spaarrekening EUR 345.743 429.737
ASN Bank spaarrekening EUR 312.051 304.657
 
 657.794 734.394 

Rekening couranten 
RBC Royal Bank Paramaribo  SRD 3.325 2.039
RBC Royal Bank Paramaribo EUR 2.075 4.951
ING bank EUR 625 5.414
 
 6.025 12.404 

Kas 
Kas Wiesje Suriname SRD 501 129
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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

Totaal 

 reserves en 

fondsen 

 

 € € € € 

Stand 1 januari 2013 374.607 10.121 375.793 760.521 
Resultaat 2013 - - 37.365 37.365 
Investering materiele vaste 
activa - 121.793 -121.793

 
- 

  
Stand 31 december 2013 374.607 131.914 291.366 797.887 

In 2013 is een bedrag geinvesteerd in het bouwrijp maken van de ondergrond van het toekomstige 
woonzorgcentrum. Dit bedrag is als stichtingskosten geactiveerd bij Stichting Wiesje Suriname. Een 
deel van de bestemmingsreserve derde fase is hiermee gebruikt voor de financiering van materiele 
vaste activa voor de doelstelling. Derhalve is dat deel uit de bestemmingsreserve derde fase 
overgeheveld naar de (bestemmings) reserve finanicering activa voor doelstelling. 

Het bestuur heeft besloten om het overschot 2013 van € 37.365 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve derde fase (woonzorgvoorziening). De totale bestemmingsreserve derde fase is 
hierdoor afgenomen met € 84.428. 

Kortlopende schulden 

   31 dec 2013 31 dec 2012 

 € €

Loonbelasting en sociale premies 1.039 1.078 
Te betalen netto lonen en vakantiegeld 461 480 
Vooruitontvangen bedragen 6.247 8.083 
Te betalen kosten 3.211 3.510 
   
 10.958 13.151 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 

Baten eigen fondsenwerving 

  Begroting 

2013 

Realisatie 

2013 

Realisatie 

2012 

 € € € 

Donaties bedrijven en instellingen 5.000 9.568 6.525 
Vaste donateurs (Pel’s) 15.000 10.274 10.263 
Overige donateurs 10.000 2.513 10.082 
Brunch (2012: gala)  50.000 41.680 61.655 
    
 80.000 64.034 88.525 

In de donaties is een bedrag van € 8.207 begrepen aan donaties ontvangen in Suriname. (2012: 
€ 9.542). 

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 

2013 

 

 

Begroot 

2013 

 

 

Totaal 

2012 

 

 

 Kennis 

centrum

Dag-

opvang 

Woon-

zorg 

Fondsen 

werving 

 € € € € € € € € 

Materialen en diensten - - 2.230 7.410 2.436 12.076 37.000 26.962 

Personeelskosten 6.164 19.922 - - - 26.086 46.000 23.209 

Huisvestingskosten 2.679 5.359 - - - 8.038 13.000 8.634 

Kantoor- en alg.kosten 542 1.081 - 360 1.213 3.196 9.500 3.794 

Maaltijden en dranken - 3.774 - - - 3.774 12.500 4.316 

Eigen bijdragen - -16.103 - - - -16.103 -27.000 -15.771 

Vrijval verplichtingen 

voorgaande jaren 

- - - - - - - -5.256 

 9.385 14.033 2.230 7.770 3.649 37.067 91.000 45.888 

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 2013 waren 5 personeelsleden in dienst bij Stichting Wiesje 
Suriname. (31 december 2012: 5) In Nederland zijn geen personeelsleden in dienst. 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2013 
 

 
 31 december 2013 31 december 2012 
 € € € € 

ACTIVA    
     
Materiele vaste activa     
Terreinen  10.121  10.121 
     
Vorderingen     
Stichting Wiesje Suriname 5.763  6.276  
Overige vorderingen 10.342  14.400  
  16.105  20.676 
     
Liquide middelen     
Spaarrekening 657.795  734.394  
Rekening couranten 625  5.414  
  658.420  739.808 
     
  684.646  770.605 

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

 
10.121 

  
10.121 

 

Bestemmingsreserve derde fase 291.366  375.793  
  676.094  760.521 
     
Kortlopende schulden  8.552  10.084 
     
  684.646  770.605 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 
 

 
 Begroting 

2013 
Realisatie 

2013 
Realisatie 

2012 
 € € € € € €

Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving  80.000  55.828  78.983 
Baten uit beleggingen  11.000  10.342  17.184 
Overige baten  -  56  293 
Som der baten  91.000  66.226  96.460 
       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Bijdrage exploitatie Stichting Wiesje 
Suriname 

  
78.000 

  
15.568 

  
21.215 

Woonzorgvoorziening, direct betaald  -  1.873  2.416 
Woonzorgvoorziening, subsidie 
stichtingskosten 

  
- 

  
121.793 

  
- 

Vrijval verplichtingen voorgaande jaren  -  -  -5.256 
  78.000  139.234  18.375 
       
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  10.000  7.770  13.674 
       
Beheer en administratie  3.000  3.649  3.281 
       
Som der lasten  91.000  150.653  35.330 
       
Resultaat  -  -84.427  61.130 

       
Bestemming resultaat       
Bestemmingsreserve derde fase  -  -84.427  10.000 
Continuiteitsreserve  -  -  51.130 
       
  -  -84.427  61.130 

       
       
       
Kostenratio’s       
Besteed aan doelstelling / totale baten    86%  210%    19%

3

Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 

  
13% 

  
14% 

  
17% 

 

  

                                                      
3
 Op basis van de lasten van het jaar 2012, derhalve exclusief de vrijval van verplichtingen voorgaande jaren, 

zou deze ratio 24% bedragen 
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Toelichting op de enkelvoudige balans 

Reserves en fondsen 

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

reserve 

 

 

Reserve 

financiering 

activa voor 

doelstelling 

Bestemmings

reserve

derde fase

Totaal 

 reserves en 

fondsen 

 

 € € € € 

Stand 1 januari 2013 374.607 10.121 375.793 760.521 
Resultaat 2013 - - -84.427 -84.427 
  
Stand 31 december 2013 374.607 10.121 291.366 676.094 

 
Aansluiting met geconsolideerde balans 
Stichting Wiesje Suriname per 31 dec 2013 - 121.793 - 121.793
 
Geconsolideerde stand per 31 dec 2013 374.607 131.914 291.366 797.887 

 
 



   

 

 

 

 

Overige gegevens 
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Beoordelingsverklaring  

 
Aan: Het Bestuur van Stichting Wiesje 
 
Opdracht 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Wiesje te Amsterdam 
beoordeeld. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. 
Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 2400 “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. De in dit kader 
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
functionarissen van de Stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële 
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in 
een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van 
zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend. 
 
Conclusie 
 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting Wiesje per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.  
 
Baarn, 23 juni 2014 
 
MTH Accountants B.V. 
 
 
drs. E-J. Hennis RA RV 


