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Jaarverslag
Het bestuur van Stichting Kalinga, statutaire vestigingsplaats Utrecht, biedt hierbij haar
jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2003.

Algemene informatie
Stichting Kalinga steunt en ontwikkelt projecten op de Filippijnen die gericht zijn op lange
termijn hulp aan (straat)kinderen. De projecten hebben allen overeenkomstig dat ze leiden tot
een doorbreking van de vicieuze armoede cirkel waarin deze kinderen zich bevinden. De
stichting wordt gerund door een klein aantal actieve vrijwilligers waardoor bijna geen kosten
worden gemaakt en donaties dus vrijwel volledig bij de kinderen terechtkomen.
Stichting Kalinga gelooft dat (straat)kinderen grotendeels hun eigen kansen kunnen creëren
maar daar wel de nodige hulp bij nodig hebben. Bij alle projecten van de stichting staat
daarom zelfredzaamheid centraal. Projecten worden zorgvuldig uitgekozen voordat wordt
overgegaan tot het leveren van een bijdrage. Daarnaast worden lopende projecten continue
persoonlijk gecontroleerd.

Gang van zaken gedurende het boekjaar
De stichting heeft in 2003 een behoorlijke groei meegemaakt in het aantal vaste donateurs.
De vaste donateurs bieden een bepaalde zekerheid die in toekomstplannen kan worden
meegenomen. Stichting Kalinga groeit, maar het loopt zeker niet uit de hand. Het gaat
financieel heel goed. We hebben een groeiende kas en geen tekorten ondanks de aankoop
van nieuwe grond en de kosten van het runnen van de in mei 2003 geopende Papaya School.

De verwachte gang van zaken
Wij zullen in 2004 de financiering verzorgen van een flinke uitbreiding van de Papaya
School. Ook zal in juni 2004 een nieuwe groep kinderen op deze school instromen. Het
aantal leerlingen zal daarmee van 30 naar 60 oplopen. Om deze financiering doorgang te
laten vinden gaat het fondsenwerven onverminderd door.
Utrecht, 13 maart 2004
Het bestuur:
Janneke Heinen
Winneke Bongaerts
Simon Ran
Igor Dekker
Mieke Gelderloos
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Balans per 31 december 2003
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2003
EUR

2002
EUR

EUR

Vaste activa

EUR
–

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1

680
15.521

–
11.945
16.201

11.945

16.201

11.945

Stichtingskapitaal
Besteedbaar vermogen

2

15.334

11.064
15.334

11.064

Voorzieningen

-

–

Langlopende schulden

-

–

Kortlopende schulden

867

881

16.201

11.945
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Winst- en verliesrekening over 2003
Baten

2003
EUR

Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten
donaties, giften en schenkingen
overige baten

3
4

2002
EUR

EUR

–
68.279
42

–
59.215
246
68.319

Kosten eigen fondsenwerving
uitvoeringskosten
(in % van baten uit eigen fondsenwerving

59.461

1.244
1.82%

5

Netto baten

EUR

883
1,49 %

67.075

58.578

--

Subsidies

Totaal beschikbaar

–

67.095

58.578

Bestedingen
Voorbereiding en coördinatie uit
Nederland – uitvoeringskosten
Structurele hulp
verstrekte hulp subsidies
uitvoeringskosten ter plaats

52

6
7
8

62.602
151

176
66.445
52

Noodhulp

62.753
--

66.497
–

Totaal besteed aan doelstelling

62.805

66.673

Totaal beschikbaar

67.075

58.578

Totaal besteed aan doelstelling

62.805

66.673

Tekort/overschot

4.270

-8.095

Overschot is bijgeschreven aan:
besteedbaar vermogen

4.270

-8.095
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2003
Algemeen
Stichting Kalinga is opgericht in 2000 en heeft als statutaire vestigingsplaats Utrecht. De
stichting wordt gerund door vrijwilligers. Voor de steun aan projecten op de Filippijnen
werkt de stichting onder andere samen met Kalinga at Pag-Ibig foundation.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Fondsenwervende instellingen.

Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld,
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Vreemde valuta’s
De uit transacties in vreemde valuta’s voortvloeiende kosten en opbrengsten, respectievelijk
vorderingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum,
respectievelijk balansdatum. Koersverschillen worden onder de financiële baten of lasten ten
gunste respectievelijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

S234

6

Jaarverslag 2003

Toelichting op de balans per 31 december 2003
1

Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
2003
EUR
Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Ondernemersdeposito

2

2002
EUR

14.661
860

–
11.093
852

15.521

11.945

Besteedbaar vermogen
Het verloop van het besteedbaar vermogen kan als volgt weergegeven worden:
2003
EUR

2002
EUR

Stand per 1 januari
Resultaattoevoeging/onttrekking

11.064
4.270

19.159
-8.095

Stand per 31 december

15.334

11.064
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2003
3

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties van particulieren, bedrijven en
maatschappelijke instellingen.

4

Overige baten
De overige baten betreft de ontvangen rente op de bestuursrekening en ondernemingsdeposito.

5

Kosten eigen fondsenwerving - uitvoeringskosten
Deze kosten betreffen met name accountantskosten alsmede kosten van inschrijving van
Kamer van Koophandel en internetaansluiting.

6

Voorbereiding en coördinatie uit Nederland – uitvoeringskosten
Deze kosten betreffen de kosten van het betalingsverkeer van de stortingen naar de
Filippijnen.

7

Structurele hulp
De structurele hulp betreft de uitkeringen aan hieronder aangegeven projecten in de
Filippijnen.
2003
EUR
Stichting Kalinga at pag-ibig Foundation, Filippijnen
Stichting Anak, Filippijnen
Our lady of sorrows outreach foundation, Filippijnen
Scholars - Craig Burrows, Filippijnen

2002
EUR

47.000
15.602
-

59.373
1.427
2.750
2.895

62.602

66.445

De donatie aan de Kalinga at pag-ibig Foundation betreft de aankoop van land, het runnen
van de Papaya School en de scholarships voor 5 scholars.
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8

Structurele hulp – uitvoeringskosten ter plaatse
Deze kosten betreffen de kosten die gemaakt zijn voor de opening van de Papaya school en
diner met scholars en lokale staf.

Overige toelichting
Bezoldiging bestuurders
De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor de door hun uitgeoefende
werkzaamheden.

Personeel
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Utrecht, 13 maart 2004
Het bestuur
Janneke Heinen
Winneke Bongaerts
Simon Ran
Igor Dekker
Mieke Gelderloos
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Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming
De penningmeester stelt voor het tekort op de staat van baten en lasten ten laste van het
besteedbaar vermogen te brengen.
Het vorenstaande is, vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur, reeds verwerkt in de
jaarrekening 2003 van de Stichting.

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2003 van Stichting Kalinga te Utrecht gecontroleerd. De
jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is
onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer
een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling
van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening
zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting daarbij heeft
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van
mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 2003 en van het resultaat over 2003 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
Utrecht, 9 juli 2004
KPMG Accountants N.V.
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