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Accountantsrapport
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1181 ZA Amstelveen 
T +31 (0)88 236 7000 
E amstelveen@flynth.nl 
www.flynth.nl 

Aan het bestuur van
Stichting COR - Wij helpen kinderen
Groot Haesebroekseweg 9
2243EA Wassenaar

Kenmerk Behandeld door Datum

661062807 Mw. L.M. Baars AA 19 maart 2021

Onderwerp

Financieel verslag over het boekjaar 2020

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2020 bestaande uit het accountantsrapport en de
jaarstukken. 

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële
positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening
en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het
accountantsrapport geen zekerheid verstrekt. 
De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van " 97.830 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van " 7.374,
samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Stichting COR - Wij helpen kinderen te Wassenaar is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.



Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting COR - Wij helpen
kinderen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting COR - Wij helpen kinderen bestaan voornamelijk uit het verlenen van
humanitaire of opvoedkundige steun aan minder bedeelde kinderen door middel van het ter beschikking
stellen van financiële en andere middelen. 

Met haar schrijven van 20 september 2007 heeft de Belastingdienst Stichting COR - Wij helpen kinderen
aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door mevrouw J.D. Stolmeijer-Arends (voorzitter), mevrouw
D.C.Raalte (penningmeester), mevrouw N.A. 't Hart- van Gelder (secretaris) en mevrouw D. van der Zee-
Makkus (bestuurslid).
Naast het bestuurt fungeert een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling. 

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 10 december 1999 verleden voor notaris Roos te Rotterdam is opgericht de stichting
Stichting COR - Wij helpen kinderen. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven
voor rekening en risico van de stichting Stichting COR - Wij helpen kinderen. 

Kamer van Koophandel

Stichting COR - Wij helpen kinderen is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 24299379.

Belastingplicht inzake de omzetbelasting

Op grond van bepalingen in de Wet op de omzetbelasting 1968 (artikel 11, lid 1, letter v) is de stichting met
ingang van 2005 gehouden omzetbelasting te berekenen over fondsverwervende activiteiten ter verkrijging
van financiële steun; de aan de opbrengst gerelateerde in rekening gebrachte omzetbelasting, mag in
mindering worden gebracht. De afdrachtverplichting is ontstaan bij een opbrengst van een event, welke
ontvangsten ter zake van leveringen hoger zijn dan " 68.067 en ter zake van diensten hoger dan " 22.689
per jaar. Over het jaar 2020  (als ook 2019) is de omzet beneden deze drempel gebleven waardoor Stichting
COR - Wij helpen kinderen over deze boekjaren geen omzetbelasting is verschuldigd. 

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag
bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

Mw. L.M. Baars AA
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Bestuursverslag



Bestuursverslag over 2020

Missie, visie en beleid

De Stichting heeft ten doel het verlenen van humanitaire en/of opvoedkundige steun aan minder bedeelde
kinderen door middel van het ter beschikking stellen van financiële en andere middelen. 

De inkomsten in de vorm van subsidies, donaties, opbrengst van het meestal eens per twee jaar
georganiseerde event, worden zonder overheidssteun verkregen van instellingen en particulieren. De
donaties hebben veelal het karakter van bijdragen in de door stichting geïnitieerde projecten en bijdragen in
de kosten van het georganiseerde event. 

2020, een uitzonderlijk moeilijk jaar met lichtpuntjes

De eerste twee maanden van 2020 stonden in het teken van terugblikken op een geslaagd event eind
november 2019 in Museum De Lakenhal en Marktsteeg10 en vooruitblikken op een nieuw jaar. Het werd
echter snel maart met het moment dat COVID-19 ook Nederland in een eerste lockdown zou brengen. 

Als bestuur van Stichting COR begrepen wij dat deze lockdown, hoe moeilijk ook voor ons in Nederland,
vooral voor de meest kansarmen ter wereld zou kunnen leiden tot catastrofale gevolgen. 

Het beleid van Stichting COR werd dan ook in 2020: Terug naar de basis. Want waar het stichtingsbestuur
met de projecten die worden ondersteund ten doel heeft humanitaire en/of opvoedkundige steun aan minder
bedeelde kinderen te bieden, werd in de communicatie met de betrokken projectleiders duidelijk dat voeding
en hygiënemiddelen de basisbehoeften waren die in het geding kwamen. 

In augustus deed het bestuur daarom een extra schrijven uitgaan onder de noemer Noodhulp Covid-19. De
middelen die hiervoor werden gedoneerd zullen worden besteed aan voedingspakketten voor twee scholen
die Stichting COR in Bangladesh ondersteunt. In december werd een tweede Noodhulp actie via een
nieuwsbrief geïnitieerd en werd de donatieknop op de website in gebruik genomen. Deze keer kon men o.a.
een bijdrage doen voor laptops voor de studenten van Tulip Garden in India, die in het kader van COR Young
Hearts van hun Nederlandse buddy online huiswerk krijgen. 

COR Young Hearts 
Tijdens het event in 2019 sprak het bestuur de wens uit de jongere generatie aan Stichting COR te willen
verbinden. In 2020 is die wens gerealiseerd met COR Young Hearts. Voor dit eerste jaar is de samenwerking
aangegaan met Tulip Garden, één van de projecten van Stichting COR. Onder de bezielende leiding van
Young Hearts Ambassadeurs Kim Raijmans en Myrthe Rustemeijer worden schoolkinderen en studenten via
telefoon of laptop door Nederlandse buddy's om de week van gespecialiseerd onderwijs voorzien, waarbij de
inhoud varieert van wiskunde en Engels tot rechten en computer science. In overleg wordt besproken wat de
leerdoelen van de bijlessen zijn. 

Digitaliseringsslag  
De wereldwijde pandemie en daarbij behorende maatregelen leidden tot een digitaliseringslag binnen het
bestuur. 
Zowel de 8 bestuursvergaderingen als de kick-off sessie van COR Young Hearts en de jaarlijkse
kerstbijeenkomst met het Comité van Aanbeveling en de Young Hearts Ambassadeurs vonden digitaal
plaats. De donatieknop op de website van Stichting COR trad in werking en de zichtbaarheid op sociale
media werd met een Instagram-account voor Stichting COR en Stichting COR Young Hearts gestart. 

Van Hart tot Hart, ook in 2021 
Lichtpuntjes… soms zijn ze groot soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn….
Vanuit de onwetendheid hoe lang de pandemie nog duurt, heeft het COR bestuur ingezet op het
verduurzamen en ondersteunen van de huidige projecten in plaats van nieuwe projecten. 

Stichting COR - Wij helpen kinderen
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Ikamva Labantu, Zuid-Afrika
In juli en augustus 2020 heeft Stichting COR, samen met Wilde Ganzen en dankzij een gulle gever, het Early
Childhood Development-programma van Ikamva Labantu kunnen ondersteunen. Met het ECD ontvingen
7000 pre-school kinderen en 900 medewerkers in de kinderzorg - die door de lockdown in Zuid Afrika zonder
werk zaten - maandelijks voedselpakketten. Met de steun van Stichting COR werden 550 kinderen en
zorgmedewerkers voorzien van voeding.  

Friendship, Bangladesh
Friendship runt op dit moment 43 scholen voor basisonderwijs in zeer arme en afgelegen kustgebieden en
eilanden in Bangladesh, waar kinderen onderwijs krijgen waarvan ze anders verstoken zouden zijn. Eén van
die scholen is gesteund door Stichting COR. De kinderen leren op school niet alleen het landelijk
vastgestelde curriculum, maar bijvoorbeeld ook hoe belangrijk hygiëne thuis en op school is. 
De corona-pandemie bemoeilijkt het lesgeven, maar de leerkrachten zorgen ervoor dat ze contact houden
met de leerlingen, bezoeken hen thuis en zorgen ervoor dat de lessen zoveel mogelijk door kunnen gaan. 

Tulip Garden, India
Voor de kinderen in het weeshuis Tulip Garden in India hebben wij in 2020 onder andere belangrijke
schooluniformen kunnen aanschaffen, naast elektrische kookplaten waardoor er met de zelf-opgewekte
stroom goedkoper,  milieuvriendelijker en efficiënter gekookt kan worden voor de kinderen en de
stafdiensten.
Ook werd met dit project succesvol met COR Young Hearts samengewerkt. 

Casa Aldec, Ecuador
Ook in Ecuador heerst een harde lockdown en Casa Aldec moest haar deuren sluiten voor de kinderen. Er
moest snel gehandeld worden om ondervoeding te voorkomen. Samen met COR Stiftung Deutschland en
Stichting Wilde Ganzen hebben wij in 2020 een maand lang voeding voor 130 zeer arme gezinnen kunnen
realiseren.

Kania, Guinea
Samen met COR- Stiftung Deutschland heeft Stichting COR in het kleine dorpje Kania een fotovoltaïsch
systeem voor de electrificering van het schoolgebouw gefinancierd. Hierdoor konden 95 leerlingen de wc in
gebruik nemen en hun handen wassen.  Groot voordeel was ook de in gebruikname van de school in de
avonduren om de 120 volwassenen over Coronamatregelen en gezondheidszorg te kunnen informeren. Ook
kunnen scholieren zich nu in de avonduren op de toelatingsexamens van de unversiteiten voorbereiden en
kan straks, na de afbouw van het derde gebouw, de naairuimte 's avonds in gebruik genomen worden.
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Jaarrekening



Balans per 31 december 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020 31 december 2019

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1) 113 113

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende
activa - 524

Liquide middelen  (3) 97.717 89.108

97.717 89.632

97.830 89.745

Stichting COR - Wij helpen kinderen
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31 december 2020 31 december 2019

Passiva

Reserves en fondsen  (4)

Overige reserves 96.619 89.245

Kortlopende schulden  (5)

Overige schulden en overlopende
passiva 1.211 500

97.830 89.745
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Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

"

Realisatie
2019

"

Baten

Donaties  (6) 41.916 49.222

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten en bijdragen projecten  (7) 33.505 56.341

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (8) 771 537

Saldo voor financiële baten en lasten 7.640 -7.656
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (9) 7 4
Rentelasten en soortgelijke kosten   (10) -273 -259

-266 -255

Saldo 7.374 -7.911

Resultaatbestemming

Overige reserves 7.374 -7.911

Stichting COR - Wij helpen kinderen
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam Stichting COR - Wij helpen kinderen
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Wassenaar
Nummer Kamer van Koophandel 24299379

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het jaarrekeningregime voor micro rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:395a BW is op de rechtspersoon
van toepassing. 
Het bestuur heeft er echter voor gekozen om de jaarrekening op te maken op basis van het
jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:396.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Gedurende het boekjaar is het Covid-19 virus in Nederland en in de wereld uitgebroken. De overheid heeft
verregaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen
hebben grote gevolgen voor de samenleving en de economie.

Op het moment van opmaken van de jaarrekening heeft Covid-19 en de maatregelen geen directe gevolgen
voor de financiële performance van de stichting. Deze worden ook niet verwacht. De hartsvrienden van
Stichting COR doneren ook dit jaar conform de donatieovereenkomst die is gesloten en er zijn voldoende
liquide middelen aanwezig.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde
 inclusief de transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Stichting COR - Wij helpen kinderen
Wassenaar

-13- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 19-03-2021



Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

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.

Donaties

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting COR - Wij helpen kinderen
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

1. Financiële vaste activa

31-12-2020 31-12-2019

Overige vorderingen

Waarborgsommen 113 113

Vlottende activa

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa - 524

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen - 524

3. Liquide middelen

Rabobank Verenigingsrekening 3945.80.079 36.805 28.203
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 3151.239.749 60.912 60.905

97.717 89.108

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020 aanwezige
liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

Stichting COR - Wij helpen kinderen
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Passiva

4. Eigen vermogen

31-12-2020 31-12-2019

Overige reserves

Stand per 1 januari 89.245 97.156
Uit voorstel resultaatbestemming 7.374 -7.911

Stand per 31 december 96.619 89.245

5. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 1.211 500

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één
jaar.

Stichting COR - Wij helpen kinderen
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

"

Realisatie
2019

"

6. Donaties

Donaties projecten 37.740 37.122
Donaties hartsvrienden St. Cor 3.476 11.250
Donaties periodieke giften 700 850

41.916 49.222

Besteed aan de doelstellingen

7. Kosten en bijdragen projecten

Bijdrage Future Hope India - 15.225
Bijdrage Friendship Bangladesh 5.000 5.000
Bijdrage via Wilde Ganzen aan Ikamva Labantu South-Africa 15.000 12.185
Bijdrage via Wilde Ganzen aan Casa Aldec Ecuador 7.694 7.936
Bijdrage Ikamva Labantu South Africa - 6.650
Bijdrage Stichting Derde Wereld Hulp/Tulip Garden 2.811 3.345
Bijdrage Hearts Vision Uganda - 3.000
Bijdrage Because we carry - 3.000
Bijdrage Kania EV 3.000 -

33.505 56.341

8. Overige bedrijfslasten

Kantoor- en administratiekosten 771 537

Kantoor- en administratiekosten

Automatiseringslasten 61 37
Administratiekosten 710 500

771 537

Financiële baten en lasten

9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente kredietinstellingen 7 4

10. Rentelasten en soortgelijke kosten  

Kosten kredietinstellingen 273 259

Stichting COR - Wij helpen kinderen
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Wassenaar, ...............................

J.D. Stolmeijer-Arends D.C. Raalte 

N.A. 't Hart- van Gelder D. van der Zee-Makkus 


