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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. De Stichting tracht 

dit doel te verwezenlijken door het opzetten en (laten) exploiteren van zorgvoorzieningen voor 

mensen met dementie in Suriname, het overdragen van kennis omtrent dementie en het opleiden 

van verzorgenden.  

Concreet is het doel om een woonzorgvoorziening te realiseren waarin tevens de 

dagopvangvoorziening en het kenniscentrum zijn ondergebracht. Hiertoe is een plan uitgewerkt voor 

4 woonunits met elk 8 bewoners en een Dag- en Kenniscentrum.  

Het projectplan ‘kleinschalig wonen voor mensen met dementie’ behelst een 24 uurs 

woonzorgvoorziening voor de 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 visie op kleinschalig wonen beoogt het zo lang mogelijk behoud 

van de zelfredzaamheid van de bewoners door hen te betrekken bij o.a. huishoudelijke taken en hen 

door middel van activiteitentherapie hun hersenfuncties te stimuleren om zo het dementieproces te 

vertragen. De woonzorgvoorziening biedt een blijvende opname in een huiselijke omgeving voor 

mensen met dementie voor wie thuis wonen niet langer verantwoord is.  

In 2002 is door Stichting Wiesje een kenniscentrum voor dementie opgezet en in 2005 is een 

dagopvangvoorziening geopend in het Kennedygebouw aan de Verlengde Gemenelandsweg in 

Paramaribo. In 2015 is de eerste woonunit van de woonzorgvoorziening in gebruik genomen. Eind 

2019 is het Dag- en Kenniscentrum gereed gekomen. In januari 2020 is de dagopvangvoorziening 

verhuisd van het Kennedygebouw naar het nieuw gereedgekomen Dag- en Kenniscentrum aan de 

Kanangalaan.  

De totale kosten voor de bouw en inventaris van de resterende units worden geschat op 

€ 1.035.000. Het is ons doel dit bedrag door middel van fondsenwerving en  zonodig andere 

financieringsbronnen bijeen te brengen om vervolgens de voorziening ter beschikking te stellen aan 

de bewoners/clienten van de woonzorgvoorziening.  

Ten behoeve van de exploitatie van de zorgactiviteiten is een afzonderlijke stichting opgericht, 

Stichting Woonzorg Wiesje. Op termijn zal deze stichting zelfstandig en zonder structurele financiele 

ondersteuning vanuit Nederland moeten kunnen opereren. 

Impact COVID-19 

De impact van het Coronavirus op zowel de fondsenwerving als de zorgactiviteiten in Suriname was 

ook in 2021 groot. Van maart tot en met augustus 2021 was de dagopvangvoorziening als uitvloeisel 

van de Coronamaatregelen in Suriname gesloten. Hierdoor is de zorgstichting een belangrijke 

inkomstenbron misgelopen. In verband met de COVID-19 pandemie zijn voorzorgsmaatregelen 

genomen en protocollen opgesteld zodat het personeel veilig kan blijven werken. Deze maatregelen 

leggen een extra druk op het zorgpersoneel. 
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De gesprekken met financiers over de financiering van de bouw van de resterende woonunits staan 

vanwege de COVID-19 pandemie nog altijd on hold. Dit leidt tot grote vertraging voor de uitvoering 

van deze plannen. Hierdoor zal de organisatie nog langer in de huidige, minder rendabele, bezetting 

door moeten gaan hetgeen een verdere aantasting zal betekenen van onze continuiteitsreserve. 

De charity brunch 2020 is afgelast en ook in 2021 en 2022 heeft deze niet plaats kunnen vinden. 

Hierdoor zullen de baten uit fondsenwerving fors achterblijven bij de verwachting. Er zijn voor 

Stichting Wiesje geen compensatieregelingen van kracht waarmee de financiele gevolgen van 

COVID-19 worden verzacht. 

De uiteindelijke (financiele) gevolgen voor de langere termijn zijn op dit moment nog niet goed te 

overzien. Vooralsnog is onze continuiteitsreserve toereikend om aan onze doelstelling te voldoen om 

ten minste 4 jaar exploitatietekorten te kunnen afdekken, waardoor de continuiteit van de 

activiteiten van Stichting Wiesje in Suriname nog voldoende zijn gewaarborgd. 

Activiteiten in het kader van de doelstelling in 2021 

Zorgactiviteiten 
Sinds 2016 is de eerste woonunit van de woonzorgvoorziening in gebruik. De woonunit wordt 

bewoond door 8 mensen. Vanaf de start is de bezetting volledig geweest en is er een wachtlijst. In 

het Dag- en Kenniscentrum is de dagopvangvoorziening gehuisvest. Hier worden dagelijks 20 tot 25 

mensen opgevangen. Zij krijgen een warme maaltijd op het dagcentrum en gaan in de middag weer 
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terug naar huis. De vaste formatie van zorgpersoneel bestaat uit 12 personen. Bewoners betalen 

voor zorg en kosten van inwoning, terwijl de huisvesting door Stichting Wiesje beschikbaar wordt 

gesteld. Bewoners die onvoldoende daadkrachtig zijn betalen een sociaal tarief. Om die reden is de 

woonzorgvoorziening niet kostendekkend. Tekorten op de exploitatie van Stichting Woonzorg Wiesje 

worden vooralsnog vanuit Nederland door Stichting Wiesje aangevuld. 

 

Door de sluiting van de dagopvangvoorziening van maart tot en met augustus en overige van kracht 

zijnde Corona beperkingen, zijn er in het grootste deel van het jaar nauwelijks activiteiten mogelijk 

geweest. In september is de dagopvangvoorziening weer geopend, echter met gehalveerde 

bezetting. In oktober was het weer mogelijk aan scholing te doen en hebben twee online trainingen 

plaatsgevonden over neuro cognitieve stoornissen. Begin 2022 is een aantal vervolg trainingen 

verzorgd. In november zijn weer volop matelzorgbijeenkomsten georganiseerd, waaronder 

trainingen over dementie en omgaan met een naaste met dementie. In 2022 zullen de 

praatgroepsessies voor mantelzorgers verder worden geprofessionaliseerd.  

 

Met financiele ondersteuning van het 

Maagdenhuisfonds zijn in het kader van het project 

“Maak contact met mij” een groentekas alsook 

groente- en kruidenbakken aangelegd waar met hulp 

van de bewoners eigen groenten en kruiden verbouwd 

worden. Dit is onderdeel van de Belevingstuin die in 

de toekomst gecreeerd gaat worden en moet 

bijdragen aan een fijne omgeving voor de bewoners. 

In de tweede helft van het jaar heeft een uitbreiding 

plaatsgevonden met de bouw van een kippenren, een 

voliere en een konijnenkooi. 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer gebouw 

De nieuwbouw van het Dag- en Kenniscentrum, gereedgekomen eind 

2019, is nog altijd niet aangesloten op het electriciteitsnet. Energie 

wordt geleverd via een dieselgenerator. Er is thans nog geen uitzicht 

op een termijn waarop het Surinaamse electriciteitsbedrijf (EBS) in 

staat zal zijn de aansluiting te verzorgen. De kosten van elektriciteit 

zijn hierdoor fors hoger dan nodig. Wel is afgelopen jaar geinvesteerd 

in een een nieuwe transformator ten behoeve van de aansluiting. 

In 2021 is een deel van de terreinverlichting vervangen. 
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Fondsenwervende a  ctiviteiten 2021 

Ook dit jaar is er geen brunch georganiseerd vanwege de COVID-19 maatregelen. Hierdoor zijn de 

fondsenwervingsbaten voor dit jaar fors achtergebeleven. Ook in 2022 zal de brunch wegens de 

COVID-19 situatie geen doorgang vinden. De verwachting is dat in 2023 het wel mogelijk zal zijn een 

brunch of gala te organiseren. 

In 2021 waren er 76 Pel’s van Wiesje, onze vaste donateurs (2020: 87). De gemiddelde donatie van 

onze Pel’s bedroeg € 7,86 per maand (2020: € 8,02).  

Stichting Wiesje is door het Centraal Bureau 

Fondsenwerving gecertificeerd met het CBF 

Erkend Goed Doel certificaat. 

Stichting Wiesje is een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan 

de daaraan gestelde voorwaarden 

waardoor particuliere donateurs fiscale 

voordelen kunnen genieten.  

Benodigde middelen en financieel beleid 

Het financiele beleid van Stichting Wiesje is er op gericht dat in de nabije toekomst het 

woonzorgcentrum inclusief het dag- en kenniscentrum in Suriname volledig zelfstandig kunnen 

opereren. In dat kader wordt ernaar gestreefd om de exploitatiesteun vanuit Stichting Wiesje voor 

de exploitatie in Suriname in de toekomst af te bouwen. Thans is de woonzorgvoorziening nog te 

klein om een verantwoorde efficiente exploitatie mogelijk te maken. Hiervoor is enige schaalgrootte 

noodzakelijk. Deze schaalgrootte wordt bereikt bij een woonzorgcomplex van 4 woonunits voor 32-

35 bewoners.  
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Om deze situatie te bereiken is in 2020 ges  tart met plannen om de bouw van de resterende 3 units 

in één keer te kunnen realiseren. Door de oplopende inflatie en stijging van de kosten van 

bouwmaterialen is de inschatting van het oorspronkelijk benodigd budget opgehoogd naar 

€ 1.035.000. De dekking van dit bedrag bestaat uit externe financiering voor € 690.000 en eigen 

fondsenwerving voor € 345.000. De gesprekken met potentiele externe financiers hebben 

gedurende de COVID-19 pandemie stil gelegen, maar worden in 2022 weer opgepakt. Als eerste stap 

zullen de uitgewisselde begrotingen en prognoses worden bijgewerkt. Vanwege de verslechterde 

economische situatie in Suriname, hoge inflatie en zwakke koers van de SRD zijn de oorspronkelijke 

prognoses niet meer up to date. 

De komende jaren zal uitsluitend 1 woonunit operationeel zijn naast het Dag- en Kenniscentrum. Het 

exploitatietekort van de woonzorgstichting bedraagt per jaar circa € 50.000. Daarboven komt nog 

een bedrag van € 7.000 per jaar voor beheer en onderhoud van het gebouw.  

Stichting Wiesje houdt een continuiteitsreserve aan om toekomstige tekorten op te vangen. De 

continuiteitsreserve bedraagt per 31 december 2021 € 249.033 en is in beginsel voldoende om ruim 

4 jaar de tekorten op te vangen. 

Evaluatie doelstellingen en bestedingen 2021 

Voor 2021 was, net als voor 2020, als speerpunt benoemd: het verwerven van voldoende 

financiering voor de bouw van units 2, 3 en 4. 

Vanwege COVID-19 hebben geen vervolgstappen gezet kunnen worden na de initiele gesprekken in 

februari 2020. Begin 2022 heeft een eerste vervolggesprek plaatsgevonden. 

De lasten van 2021 kunnen als volgt worden geëvalueerd: 

 
 Begroot 

2021 
Werkelijk 

2021 
Verschil 

 
 € € € 
Beheer gebouw 33.500 31.632 1.868 
Woonzorgvoorziening 50.000 41.567 8.433 
Kosten eigen fondsenwerving 15.000 1.185 13.815 
Beheer & administratie 5.500 4.148 1.352 
    
 104.000 78.532 25.468 

Onder beheer gebouw zijn de beheer en onderhoudskosten van het gebouw van de 

woonzorgvoorziening (eigenaarskosten) opgenomen. In deze post is onder meer begrepen de 

afschrijving op het gebouw en inventaris van € 26.052. Deze bedragen drukken in werkelijkheid niet 

op de reserves aangezien het gelijke bedrag vrijvalt uit de reserve financiering activa voor de 

doelstelling. De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt doordat minder is uitgegeven aan 

onderhoud dan begroot. Onder de uitgaven ten behoeve van het gebouw is onder meer begrepen de 

kosten van een transformator voor de stroomvoorziening van € 2.797.  
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De bijdrage aan de woonzorgvoorziening betreft het aanvullen van het exploitatietekort van 

Stichting Woonzorg Wiesje. De exploitatierekening 2021 van Stichting Woonzorg Wiesje is als volgt 

te specificeren: 
 Begroot 

2021 
Werkelijk 

2021 
Verschil 

 
 € € € 
Opbrengsten:    
Donaties en sponsoring in natura 1.714 7.060 -5.346 
Eigen bijdragen clienten 54.286 37.224 17.062 
Overige opbrengsten 2.857 675 2.182 
Totaal opbrengsten 58.857 44.959 13.898 
    
Kosten:    
Personeelskosten 58.571 44.038 14.533 
Kosten van voeding 11.429 12.790 -1.361 
Hotelmatige kosten 9.314 6.114 3.200 
Algemene kosten 8.629 5.914 2.715 
Client/bewonersgebonden kosten 6.971 6.183 788 
Terrein/gebouwgebonden kosten 14.286 15.654 -1.368 
Totaal kosten 109.200 90.693 18.507 
    
Koersverschillen - 4.168 -4.168 
    
Exploitatieresultaat -50.343 -41.567 -8.776 

In het algemeen  zijn opbrengsten en kosten gerekend in Euro lager vanwege de verslechterde 

omrekeningkoers van de SRD ten opzichte van de Euro. 

Donaties waren laag begroot. In werkelijkheid is meer ontvangen. 

De eigen bijdragen van clienten zijn lager omdat vanwege COVID-19 de dagopvangvoorziening niet 

het hele jaar open is geweest. Bijdragen van de dagopvang zijn hierdoor 60% lager dan begroot. 

Personeelskosten in SRD zijn 8% lager dan begroot, maar 28% hoger dan voorgaand jaar. Dit heeft te 

maken met stijgende lonen vanwege de torenhoge inflatie. Het lagere bedrag ten opzichte van de 

begroting in Euro is te verklaren uit het koerseffect. 

Kosten van voeding in SRD zijn fors hoger dan begroot. Veel goederen zijn in prijs gestegen doordat 

de koersval de inflatie heeft aangewakkerd. Door de koersval is de overschrijding in Euro geheel 

afgevlakt. 

De hotelmatige kosten zijn met name lager vanwege lagere kosten voor beveiliging dan begroot. 

De algemene kosten zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere 

accountantskosten en verzekeringen ten opzichte van de begroting.  

Bij client/bewonersgebonden kosten zijn incontinentiemateriaal en geneesmiddelen in SRD lager 

uitgekomen dan begroot en verbandmiddelen juist weer hoger. Per saldo in SRD een stijging van 9% 

van de kosten. 
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De terrein/gebouwgebonden kosten zijn in SRD met 34% gestegen ten opzichte van de begroting. Dit 

wordt veroorzaakt doordat er nog altijd geen electriciteitsaansluiting is gerealiseerd voor het Dag- en 

Kenniscentrum. Hierdoor is nog het hele jaar gebruik gemaakt van de dieselagregaat hetgeen hogere 

kosten met zich meebrengt.  

De kosten van fondsenwerving waren minimaal omdat er geen brunch en andere fondsenwervende 

activiteiten zijn georganiseerd waarvoor kosten gemaakt dienden te worden.  

Kosten van beheer en administratie bestaan voor het grootste deel uit accountantskosten en 

verzekeringen. 

Vooruitzichten 2022 

Voor 2022 blijft het speerpunt van de afgelopen jaren van kracht: het verwerven van voldoende 

financiering voor de bouw van units 2, 3 en 4. Vanwege COVID-19 is hier in de afgelopen twee jaar 

geen invulling aan kunnen geven. In de eerste helft van 2022 worden de gesprekken hierover hervat. 

De begroting 2022 is als volgt samen te vatten: 

 
 Begroot 

2022 
Werkelijk 

2021 
Begroot 

2021 
 € € € 
Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 65.000 43.514 65.000 
Baten uit beleggingen en overige baten - -247 - 
 65.000 43.267 65.000 
    
Lasten    
Kosten beheer gebouw  33.000 31.632 33.500 
Woonzorgvoorziening 50.000 41.567 50.000 
Kosten eigen fondsenwerving 15.000 1.185 15.000 
Beheer & administratie 5.000 4.148 5.500 
 103.000 78.532 104.000 
    
Overschot -38.000 -35.265 -39.000 
    
Verwerking overschot(tekort)    
Reserve financiering activa -26.000 -26.052 -26.000 
Bestemmingsreserve woonzorgvoorz. - - - 
Continuiteitsreserve  
 

-12.000 -9.213 -13.000 

 -38.000 -35.265 -39.000 

De problematiek van COVID-19 is ook in 2022 nog actueel. Begin 2022 heeft een 

besmettingsuitbraak plaats gevonden in de zorginstelling. Het COVID-19 aktieplan is hierbij in 

werking getreden waarbij specifice maatregelen van kracht zijn geworden.  
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De kosten beheer gebouw en huur bevatten voor € 26.000 afschrijvingen op gebouw en inventaris. 

Deze post valt weer vrij uit de reserve financiering activa en is derhalve geen uitgave. De overige 

€ 7.000 zijn begroot voor overige kosten en kosten van onderhoud aan de gebouwen in eigendom. 

De begrote vrijval uit de reserve financiering activa behelst het begrote bedrag aan afschrijvingen op 

materiele vaste activa. Er zijn geen investeringen gepland in 2022.  

In de begroting is rekening gehouden met opbrengsten uit een te organiseren brunch. Inmiddels is 

echter besloten ook in 2022 wederom geen brunch te organiseren vanwege de onzekerheden en 

gezondheidsrisico’s. De baten uit eigen fondsenwerving en kosten eigen fondsenwerving zullen 

hierdoor lager uitkomen dan begroot. Voor 2023 wordt verwacht wel weer een brunch of gala te 

kunnen organiseren. 

Samenstelling bestuur en organisatiestructuur 

Het bestuur van Stichting Wiesje bestaat uit vrijwilligers die allen relevante kennis en kunde 

inbrengen, waaronder enkelen van Surinaamse afkomst.  

Het bestuur van Stichting Wiesje Suriname bestaat uit bestuursleden van Stichting Wiesje en 

Stichting Woonzorg Wiesje. Stichting Wiesje Suriname is eigenaar van het terrein en opstallen waar 

de woonzorgvoorziening is gevestigd.  

De exploitatie van de zorgvoorzieningen wordt uitgevoerd door Stichting Woonzorg Wiesje, een 

afzonderlijke stichting waarvan de bestuursleden bestaan uit vrijwilligers woonachtig in Suriname. 

De uitvoering van de zorgactiviteiten is in handen van de directeur. 

Het bestuur van Stichting Wiesje is per balansdatum als volgt samengesteld: 

▪ Gerda Havertong, voorzitter 

▪ Willem Augustinus, penningmeester 

▪ Joyce van den Boogaard, secretaris  

▪ Ed Cools 

▪ Marc Wortmann 

▪ Rosita Dissels 

▪ Brigitte Spalburg 

Het bestuur van Stichting Wiesje Suriname is per balansdatum als volgt samengesteld: 

▪ Stanley Franker, voorzitter 

▪ Gerda Havertong, plaatsvervangend voorzitter 

▪ Henri Henar, penningmeester 

▪ Willem Augustinus, plaatsvervangend penningmeester 

▪ Linda Vriesde, secretaris 

▪ Guido Koorndijk  
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Het bestuur van Stichting Woonzorg Wiesje is per balansdatum als volgt samengesteld: 

▪ Stanley Franker, voorzitter 

▪ Henri Henar, penningmeester 

▪ Linda Vriesde, secretaris 

▪ Monique Bueno de Mesquita 

▪ Guido Koorndijk 

▪ Ruth Mangroe 



   

 

 

 

Jaarrekening 2021 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021 
 

 
 31 december 2021 31 december 2020 
 € € € € 
ACTIVA     
     
Materiele vaste activa     
Terreinen 10.121  10.121  
Gebouwen 699.495  720.730  
Inventaris en inrichting 4.018  8.835  
  713.634  739.686 
     
Vorderingen  14.480  17.521 
     
Liquide middelen     
Spaarrekeningen 107.132  237.271  
Rekening couranten 160.248  35.836  
  267.380  273.107 
     
  995.494  1.030.314 
     
PASSIVA     
     
Reserves en fondsen     
Reserves     
Continuiteitsreserve 249.033  258.246  
Reserve financiering activa voor 
doelstelling 

 
713.634 

  
739.686 

 

Bestemmingsreserve 
woonzorgvoorziening 

 
17.500 

  
17.500 

 

  980.167  1.015.432 
     
Kortlopende schulden  15.327  14.882 
     
  995.494  1.030.314 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021 
 

 
 Begroting 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 
 € € € € € € 
Baten        
Baten uit eigen fondsenwerving  65.000  43.514  48.635 
Baten uit beleggingen  -  -247  1 
Overige baten  -  -  - 
Som der baten  65.000  43.267  48.636 
       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Kosten beheer gebouw en huur 33.500  31.632  49.084  
Bijdrage symposium/kennisactiviteiten -  -  3.713  
Bijdrage zorgvoorzieningen Suriname 50.000  41.567  59.224  
  83.500  73.199  112.021 
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  15.000  1.185  654 
       
Beheer en administratie  5.500  4.148  4.118 
       
Som der lasten  104.000  78.532  116.793 
       
Resultaat  -39.000  -35.265  -68.157 
       
Bestemming resultaat       
Reserve financiering activa  -26.000  -26.052  -38.664 
Bestemmingsreserve 
woonzorgvoorziening 

  
- 

  
- 

  
17.500 

Continuiteitsreserve  -13.000  -9.213  -46.993 
       
  -39.000  -35.265  -68.157 
       
       
       
Kostenratio’s       
Besteed aan doelstelling / totale baten  88%1  109%2  151%3 
Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 

  
23% 

  
3% 

  
1% 

 

 
1 Dit is exclusief afschrijvingen op materiele vaste activa van € 26.000. Zonder deze post zou deze ratio 128% 
bedragen 
2 Dit is exclusief afschrijving op materiele vaste activa van € 26.052. Zonder deze post zou deze ratio 169% 
bedragen 
3 Dit is exclusief afschrijving op materiele vaste activa van € 40.256 en inclusief investeringen in materiele vaste 
activa voor de doelstelling van € 1.591. Zonder deze posten zou deze ratio 230% bedragen 
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Toelichting 

Algemeen 

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

Stichting Wiesje Suriname, een zusterstichting gevestigd in Suriname, is uitsluitend actief als 
eigenaar van de terreinen en opstallen van de woonzorgvoorziening. Het vastgoed worden 
beschikbaar gesteld aan de exploitatiestichting. 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 exploitatie van de voorziening wordt uitgevoerd door Stichting Woonzorg Wiesje. Deze stichting 
is gevestigd in Suriname en zal op termijn volledig zelfstandig moeten kunnen functioneren, zonder 
inhoudelijke bemoeienis van Stichting Wiesje. Om die reden zijn de cijfers van Stichting Woonzorg 
Wiesje niet 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 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 van Euro naar Surinaamse Dollar in 2021 bedroeg SRD 21,463 (2020: 
SRD 10,629). Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. De koers per 31 december 2021 van de Surinaamse Dollar bedroeg SRD 23,662 (31 
december 2020: SRD 17,238).  
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Materiele vaste activa 
Materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of voortbrengingskosten, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van een geschatte economische levensduur. De 
afschrijvingstermijnen van de verschillende activa zijn als volgt: 
- terreinen: 0% 
- gebouwen: 3,3% 
- inventaris: 20% 

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 2021 

Materiele vaste activa 

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

 
 

Gebouwen 
 
 

Inventaris 
 en 

 inrichting 

Totaal  
  
 

  € € € € 
Stand 1 januari 2021  10.121 720.730 8.835 739.686 
investeringen  - - - - 
Afschrijvingen  - -21.235 -4.817 -26.052 

      

Stand 31 december 2021  10.121 699.495 4.018 713.634 
 

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 aangehouden voor de doelstelling. 

Gebouwen 
Dit betreft de kosten voor grondophoging van het terrein waarop het woonzorgcentrum gerealiseerd 
wordt, alsmede de bouwkosten van woonunit 1 en van het Dag- en Kenniscentrum. De grond is om 
niet in grondhuur beschikbaar gesteld door de Surinaamse overheid. De eerste woonunit is in 
november 2015 in gebruik genomen. Definitieve oplevering heeft in december 2015 plaats 
gevonden. Het Dag- en Kenniscentrum is in januari 2020 in gebruik genomen. Alle gebouwen worden 
aangehouden voor de doelstelling. Stichting Wiesje Suriname is eigenaar van de opstallen. 

Inventaris 
Dit betreft de inventaris en inrichtingskosten voor woonunit 1 waaronder airco’s, keukenkasten, 
beveiligingsapparatuur, bedden en tilliften. De inventaris is gefinancierd door middel van bijdragen 
van het KANS fonds (voorheen SKAN fonds) en het Innovatiefonds. Totale investering in inventaris 
bedraagt € 89.922. Dit bedrag is voor € 86.000 gefinancieerd door het KANS fonds en Innovatiefonds. 
Het restant is gefinancieerd uit eigen fondsenwerving van Stichting Wiesje en Stichting Wiesje 
Suriname. In 2019 is aan de inventaris toegevoegd investeringen in een afzuigkap, alarmsysteem en 
serverruimte ten behoeve van het Dag- en Kenniscentrum. 

Vorderingen 
   31 dec 2021 31 dec 2020 
   € € 
Vooruitbetaalde bijdrage Stichting Wiesje Woonzorg  14.045 16.060 
Nog te ontvangen bijdragen   - 1.000 
Nog te ontvangen rente   - 1 
Vooruitbetaalde kosten   435 460 
     
   14.480 17.521 
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Liquide middelen 
 Valuta  31 dec 2021 31 dec 2020 
   € € 
Spaarrekeningen     
ING bank spaarrekening EUR  10.130 10.130 
ASN Bank spaarrekening EUR  97.002 227.141 
     
   107.132 237.271 
Rekening couranten     
RBC Royal Bank Paramaribo  SRD  1.150 913 
Surinaamse Bank Paramaribo SRD  1.542 1.580 
Surinaamse Bank Paramaribo EUR  172 5.014 
ING bank EUR  157.384 28.329 
     
   160.248 35.836 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichtingen. 

Reserves en fondsen 

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

reserve  
 
 

Reserve 
financiering 
activa voor 
doelstelling 

Bestemmings 
reserve 

 
 

Totaal  
 reserves en 

fondsen 
 

  € € € € 
Stand 1 januari 2021  258.246 739.686 17.500 1.015.432 
Resultaat 2021  -9.213 -26.052 - -35.265 
      
Stand 31 december 2021  249.033 713.634 17.500 980.167 

Het bedrag van de afschrijvingen op materiele vaste activa van € 26.052 is vrijgevallen uit de reserve 
financiering activa. Het restant van het resultaat is vrijgevallen uit de continuiteitsreserve. De 
bestemmingsreserve bestaat uit een bijdrage van € 10.000 van de Stichting van Well van der Snoek 
ten behoeve van het project “wat muziek mensen met dementie brengen kan” en een bijdrage van 
€ 7.500 van Stichting Sirtema ten behoeve van de inventaris van de nog te bouwen 2e woonunit. 

Kortlopende schulden 
   31 dec 2021 31 dec 2020 
   € € 
Vooruitontvangen bedragen   11.800 11.800 
Te betalen kosten   3.527 3.082 
     
   15.327 14.882 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021 

Baten eigen fondsenwerving 
  Begroting 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 
  € € € 
Donaties bedrijven en instellingen  5.000 32.650 23.746 
Vaste donateurs (Pel’s)  8.000 7.165 7.846 
Overige donateurs  12.000 3.699 17.043 
Brunch  40.000 - - 
     
  65.000 43.514 48.635 

In de donaties is een bedrag van € 65 begrepen aan donaties ontvangen van donateurs in Suriname. 
(2020: € 602).  

Baten uit beleggingen  

Betreft de rentebaten op bankrekeningen. In 2021 is de rente negatief. 

Lastenverdeling 

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

 

 

Werving 

baten 

 

Beheer en 

admini-

stratie 

Totaal  

2021 

 

Begroot  

2021 

 

Totaal  

2020 

 

 Huur & 

beheer 

Woonzorg 

 

Fondsen 

werving 
    

 € € € € € € € 

Subside expl. - 41.567 - - 41.567 50.000 62.937 
Materialen en 
diensten 

4.642 - 575 2.658 7.875 14.500 3.505 

Huisvestingskn - - - - - 500 3.405 
Kantoor- en 
alg.kosten 

938 - 610 1.490 3.038 8.000 6.690 

Voorziening 
onderhoud 

- - - - - 5.000 - 

Afschrijvingen 26.052 - - - 26.052 26.000 40.256 
        
 31.632 41.567 1.185 4.148 78.532 104.000 116.793 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt 
aan bestuursleden. Per 31 december 2021 waren geen personeelsleden in dienst bij Stichting Wiesje 
of Stichting Wiesje Suriname. 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2021 
 

 
 31 december 2021 31 december 2020 
 € € € € 
ACTIVA     
     
Materiele vaste activa     
Terreinen  10.121  10.121 
     
Vorderingen     
Stichting Wiesje Suriname 2.628  8.142  
Overige vorderingen 13.741  16.304  
  16.369  24.446 
     
Liquide middelen     
Spaarrekening 107.132  237.271  
Rekening couranten 157.384  28.329  
  264.516  265.600 
     
  291.006  300.167 
     
PASSIVA     
     
Reserves en fondsen     
Reserves     
Continuiteitsreserve 249.033  258.246  
Reserve financiering activa voor 
doelstelling 

 
10.121 

  
10.121 

 

Bestemmingsreserve 
woonzorgvoorziening 

 
17.500 

  
17.500 

 

  276.654  285.867 
     
Kortlopende schulden  14.352  14.300 
     
  291.006  300.167 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021 
 

 
 Begroting 

2021 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2020 
 € € € € € € 
Baten        
Baten uit eigen fondsenwerving  65.000  43.449  48.033 
Baten uit beleggingen  -  -247  1 
Som der baten  65.000  43.202  48.034 
       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Bijdrage exploitatie Stichting Wiesje 
Suriname 

  
7.500 

  
5.515 

  
9.817 

Bijdrage symposium/kennisactiviteiten  -  -  3.713 
Bijdrage exploitatie Stichting 
Woonzorg Wiesje 

  
50.000 

  
41.567 

 
 

 
59.224 

  57.500  47.082  72.755 
       
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  15.000  1.185  654 
       
Beheer en administratie  5.500  4.148  4.118 
       
Som der lasten  78.000  52.415  77.527 
       
Resultaat  -13.000  -9.213  -29.493 
       
Bestemming resultaat       
Bestemmingsreserve 
woonzorgvoorziening 

  
- 

  
- 

  
17.500 

Continuiteitsreserve  -13.000  -9.213  -46.993 
       
  -13.000  -9.213  -29.493 
       
       
       
Kostenratio’s       
Besteed aan doelstelling / totale baten  88%  109%  151% 
Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 

  
23% 

  
3% 

  
1% 
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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 

woonzorg 
voorziening 

Totaal  
 reserves en 

fondsen 
 

  € € € € 
Stand 1 januari 2021  258.246 10.121 17.500 285.867 
Resultaat 2021  -9.213 - - -9.213 
      
Stand 31 december 2021  249.033 10.121 17.500 276.664 
      
Aansluiting met geconsolideerde balans     
Stichting Wiesje Suriname per 31 dec 2021 - 703.513 - 703.513 
     
Geconsolideerde stand per 31 dec 2021 249.033 713.634 17.500 980.167 
 
 



   

 
 

 

 

Overige gegevens 
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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 
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