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FINANCIEEL VERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië)  
Martin Luther Kinglaan 143  
3223 GG Hellevoetsluis

 
 

Kenmerk
Behandeld door C.C. Hengeveld
Datum 2 april 2020

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 36.744 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief
resultaat van € 7.426, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting DAVOR (Dageraad voor
Roemenië) te Veendam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het
bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur
van de stichting.  Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële
gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet
kunnen resulteren in volledige zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



3                ALGEMEEN

3.1                Doel van de stichting

Het doel van Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië) wordt omschreven in artikel 2 van de
statuten.
Artikel 2 luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel:
- het inzamelen van gelden en (hulp-)goederen, waaronder begrepen kleding, schoeisel, voedsel
en medicijnen, alsmede de distributie daarvan;
- het opzetten en begeleiden van (hulp-)projecten, ter leniging van de menselijke nood in
Roemenië en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- H. Witter, wonende te Elburg (voorzitter);
- M.E. Kamphuis-Daniels, wonende te Hellevoetsluis (lid);
- C.C. Hengeveld, wonende te Elburg (penningmeester);
- K.E. Kamphuis, wonende te Hellevoetsluis (lid).

3.3                Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 30 september 1999 is opgericht de vennootschap Stichting DAVOR 
(Dageraad voor Roemenië). 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02067657.

3.4                ANBI

Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië) is als ANBI-instelling geregistreerd bij de
Belastingdienst onder het RSIN nummer 816178744.
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31 12 2019 

€ €

31 12 2018

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 31.718 39.144
Langlopende schulden 5.000 -

36.718 39.144

Waarvan vastgelegd op lange
termijn:

Financiële vaste activa - 2.500

Werkkapitaal 36.718 36.644

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 3 2.163
Liquide middelen 36.741 34.520

36.744 36.683

Af: kortlopende schulden 26 39

Werkkapitaal 36.718 36.644

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

C.C. Hengeveld 
Penningmeester              
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Geldlening "Dare to Care" - 2.500

 - 2.500

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende
activa 3 2.163

Liquide middelen  (3) 36.741 34.520

 36.744 39.183
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Overige reserves -6.174 1.252
Bestemmingsfonds 37.892 37.892

31.718 39.144

Langlopende schulden  (5)

Onderhandse geldleningen 5.000 -

Kortlopende schulden  (6)

Overlopende passiva 26 39

 36.744 39.183
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

Saldo 2019

€

Saldo 2018

€

Baten 50.474 71.355

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (9) 57.510 50.800

Kosten van beheer en administratie

Kantoorkosten  (10) 390 443

Resultaat -7.426 20.112
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië), geregistreerd in het
handelsregister Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02067657, betreffen onder andere 
(SBI-code: 88999):
1. overig maatschappelijk advies;
2. gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn;
3. overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van
welzijnszorg.

Vestigingsadres

Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië) (geregistreerd onder KvK-nummer 02067657) is
feitelijk gevestigd op Martin Luther Kinglaan 143 te Hellevoetsluis.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië) zich over verschillende
zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
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Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominaal waarde onder aftrek van een eventuele
voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling van
de posten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

  
 
   
Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië) te Veendam

  
  
  
  

  
  
  

- 9 van 14 -



4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31 12 2019 

€

31 12 2018

€

Geldlening "Dare to Care"

Geldlening "Dare to Care" 8.550 2.500
Af: voorziening geldlening "Dare to Care" -8.550 -

- 2.500

Geldlening "Dare to Care":
Dit betreft een aan "Dare to Care" verstrekte renteloze geldlening. Zekerheden zijn niet gesteld.
Voor deze post een een voorziening voor oninbaarheid gevormd.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen - 2.160
Overlopende activa 3 3

3 2.163

Overige vorderingen

Geldlening Andreea Lacatus - 2.160

Overlopende activa

Rente spaarrekening Rabobank 3 3
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31 12 2019 

€

31 12 2018

€

3. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant, IBAN: NL82 RABO 0347 2437 38 6.741 6.270
Rabobank, spaarrekening, IBAN: NL70 RABO 3287 5349 20 30.000 28.250

36.741 34.520

PASSIVA

4. RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves -6.174 1.252

Bestemmingsfonds 37.892 37.892

31.718 39.144

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 1.252 2.195
Resultaatbestemming boekjaar -7.426 -943

Stand per 31 december -6.174 1.252

31 12 2019 

€

31 12 2018

€

Bestemmingsfonds

Fonds geleide kamerbewoning 37.892 37.892

5. LANGLOPENDE SCHULDEN

Onderhandse geldleningen

Onderhandse geldlening de heer K.E. Kamphuis 5.000 -
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2019

€

2018

€

Onderhandse geldlening de heer K.E. Kamphuis

Stand per 1 januari 5.000 -

Dit betreft een door de heer K.E.Kamphuis verstrekte geldlening.

Overige gegevens:
- rentevergoeding: 0%;
- zekerheden: niet gesteld;
- aflossingsverplichting: niet overeengekomen.

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

31 12 2019 

€

31 12 2018

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 26 39

Overlopende passiva

Rente en kosten betaalrekening Rabobank 26 39
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

Saldo 2019

€

Saldo 2018

€
7. Baten, algemeen

Giften algemeen, automatische incasso 4.800 5.665
Giften algemeen 45.674 44.635

50.474 50.300

8. Baten t.b.v. doelen

Giften Begeleide Kamer bewoning - 21.055

9. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling "Dare to Care"

Donaties exploitatie "Dare to Care" 46.800 50.800
Donaties projecten "Dare to Care" 2.160 -
Dotatie voorziening geldlening "Dare to Care" 8.550 -

57.510 50.800

Overige bedrijfskosten

10. Kantoorkosten

Kosten website 57 -
Bankkosten 333 443

390 443

  
 
   
Stichting DAVOR (Dageraad voor Roemenië) te Veendam

  
  
  
  

  
  
  

- 13 van 14 -



Ondertekening van de jaarrekening

Elburg, 2 april 2020

  
H. Witter M.E. Daniels-Kamphuis

  
C.C. Hengeveld K.E. Kamphuis
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