
Stichting Rising Stars Jaarrekening 2016

Toelichting op de jaarrekening:

Adres van de stichting: Stichting Rising Stars, p/a Clinghof 1, 5673BW Nuenen
RSIN nummer: 818008441
KvK nummer: 17206683
Website: www.rising-stars.nl
E-mail info@rising-stars.nl
Facebook www.facebook.com/kingsandqueensghana
Bestuursleden: voorzitter: J. Matser

secretaris: E.F.A.M. Deckers-van Campen
penningmeester: L.M.H.E. Driessen

De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is een CBF-Erkend Goed Doel.

Stichting Rising Stars helpt haar partnerstichting NGO Kings en Queens in Ghana met het realiseren van een
zorgboerderij met de bedoeling duurzaam een veilige woonplek en ondersteuning te bieden aan een aantal 
kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaglegging is gepubliceerd (Richtlijn 650).
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Reserves en Fondsen
Donaties worden door de stichting, waar mogelijk in overleg met de schenker, ondergebracht in bestemmings-
reserves c.q. -fondsen. Het verschil tussen een reserve en een fonds is dat het bestuur van de stichting gelden 
uit een bestemmingsreserve, in voorkomende gevallen, mag overhevelen naar een andere reserve (bijvoorbeeld
bij tekorten) zonder de oorspronkelijke schenker er bij te betrekken, terwijl gelden uit een fonds uitsluitend voor een
ander doel bestemd mogen worden na goedkeuring door de bewuste donateur. Overigens streeft de stichting er
naar altijd in overleg te treden met de donateur indien zij de bestemming van het gedoneerde bedrag wil wijzigen.

Een onafhankelijke en objectieve kascommissie heeft op 23 februari 2017 de financiële administratie van de
stichting Rising Stars over het jaar 2016 gecontroleerd met als conclusie dat de balans en de exploitatie-
rekening een getrouw beeld van de werkelijkheid geven
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Stichting Rising Stars Jaarrekening 2016

Balans
per: 31 december 2016  (na resultaatbestemming)
bedragen zijn in euro's (afgerond)

31-12-2016 31-12-2015

Activa

Voorraden 1.635 1.500
Vorderingen en overlopende activa 1.065 2.557
Liquide middelen 19.473 9.317

Totaal 22.173 13.374

Passiva

Reserves en fondsen
-    reserves
     -    continuïteitsreserve 5.000 5.000
     -    bestemmingsreserve 7.697 958
     -    overige reserves 7.544 6.173
-    fondsen
     -    bestemmingsfondsen 948 0

21.189 12.131

Kortlopende schulden 984 1.243

Totaal 22.173 13.374
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Toelichting op de balans:

Activa
Voorraden 1.635
Betreft voorraad goederen bestemd voor verkoop in de winkel tijdens markten e.d.
De voorraad wordt aangevuld door aankoop en door ontvangen goederen (giften in natura).
De goederen worden gewaardeerd tegen inkoopprijs.
In geval van giften in natura wordt de inkoopwaarde geschat.

Vorderingen en overlopende activa:
Te ontvangen donatie 2016 (2 donateurs) 53
Te ontvangen bankrente 12
Vooruitbetaalde bijdragen 2017 aan K&Q e.a. in Ghana 1.000

1.065

Liquide middelen
Kas 44
Bank rekening courant en spaarrekening 19.429

19.473

De banktegoeden zijn direct opvraagbaar.

Passiva

Reserves + Fondsen Continuïteits-
reserve

Bestemmings-
reserve

Overige 
reserves

Bestemmings-
fondsen

Totaal

Balans per 31-12-2015: 5.000 958 6.173 0 12.131

Mutaties in boekjaar 2016:
Onttrekkingen -308
Herrubricering -650 650
Dotatie resultaat boekjaar 2016 7.697 1.371 298

Balans per 31-12-2016: 5.000 7.697 7.544 948 21.189

Reserves + Fondsen in detail 
per 31-12-2016

Continuïteits-
reserve

Bestemmings-
reserve

Overige 
reserves

Bestemmings-
fondsen

Totaal

Algemeen 5.000 7.544
Biologische groentetuin 1.000
Ontwikkeling boerderij, algemeen 5.447
Polytank + platform 1.250
Communicatie: Printer 400
Transport: Truck 250
Recreatie: Zwemmen 298

5.000 7.697 7.544 948 21.189

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen baten
In 2016 ontvangen donatie voor 2017 720

720
Te betalen overige kosten
Te betalen bankkosten 14
Te betalen eindejaarsbonus 2016 medewerkers K&Q. 250

264

984
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Staat van baten en lasten
Voor het boekjaar 2016
bedragen zijn in euro's (afgerond)

 ----   Werkelijk   2016   ----     ----   Begroot  2016   ----  ----   Werkelijk   2015   ----

Baten:
-  Baten uit eigen fondsenwerving 50.979 47.967 24.997
-  Baten uit gezamenlijke acties 0 0 18.512
-  Rentebaten 12 35 66

Totaal van de baten 50.991 48.002 43.575

Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
Zorg, levensonderhoud en 
ontwikkeling K&Q Care-center 
Ghana 11.737 14.375 11.568
Zorg, levensonderhoud en 
ontwikkeling doelgroep thuis in 
Ghana 2.378 2.297 1.727
Huisvesting zorggerelateerd 738 1.300 15.395
Bevordering financ. autonomie 
NGO Kings en Queens Ghana 25.200 24.500 25.944

40.053 42.472 54.634

Kosten eigen fondsenwerving 766 713 446
Kosten gezamenlijke acties 109 0 0
Kosten beheer en administratie 1.005 820 402

Totaal van de lasten 41.933 44.005 55.482

Saldo van de baten en lasten 9.058 3.997 -11.907

Bestemming resultaat 2016

Mutaties van de reserves 
in boekjaar 2016:

Continuïteits-
reserve

Bestemmings-
reserve

Overige 
reserves

Bestemmings-
fondsen

Totaal

Onttrekkingen -308 -308
Herrubricering -650 650 0
Dotatie resultaat boekjaar 2016 7.697 1.371 298 9.366

Totaal 0 6.739 1.371 948 9.058
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Stichting Rising Stars Jaarrekening 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving
- Ontvangen giften 48.795
Van deze giften is ca. € 45.780 geoormerkt en bestemd voor de projecten van Rising Stars.
De overige € 3.000 zijn zonder oormerk ontvangen en dienen ter dekking van kosten en 
als aanvulling op projecten waar een tekort is. Vaak kan het project door deze suppletie
dan toch nog tijdig starten.

- Opbrengst verkoop artikelen 1.676
Dit zijn de bruto-winsten (opbrengst-inkoopprijs) van verkopen op markten e.d. Deze opbrengsten
hebben geen oormerk, kunnen in principe voor elk project en ter dekking van kosten ingezet worden.

- Overige ontvangsten (giften in natura) 508
Een aantal donateurs schenkt ons goederen, deze giften in natura, bijvoorbeeld kunstkaarten, 
worden verkocht op markten, maar ook via de website van Rising Stars.

50.979

Rentebaten 12
Betreft de renteopbrengst van de spaarrekening.

Totaal van de baten 50.991
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Lasten:

Besteed aan doelstellingen:
Doelstellingen:
- Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q Care-center Ghana 11.737
De gelden zijn besteed aan: Doorlopend project K&Q Zorgboerderij ca. € 11.670, kosten van zorg.
Ongeveer €65 is besteed om met de kinderen te gaan zwemmen.

- Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana 2.378
Een klein aantal kinderen (met een beperking) woont thuis, dit doorlopend project ondersteunt 
de ouders, door bijdragen aan aanpassingen in de woning, maar ook in de financiële  
ondersteuning van zorgkosten.

- Huisvesting zorggerelateerd 738
Onder deze doelstelling valt de waarborg voor goede en veilige huisvesting voor de kinderen en 
verzorgers van de zorgboerderij van K&Q.
In 2016 betrof het uitsluitend onderhoud van en reparatie aan gebouwen en inventaris. 

- Bevordering financiële autonomie NGO Kings en Queens Ghana 25.200
Bestede gelden betreffen de realisatie van de 4e varkensschuur € 18.700 ,
het aansluiten van de boerderij op de electrische installatie €3000 en
de aanleg van een tweede waterput met pompinstallatie €3500
De verwachting is dat deze projecten met een beperkte geldelijke bijdrage in 2017 kunnen worden afgerond.

40.053

Kosten eigen fondsenwerving 766
Kosten betreffen kraamhuur op markten, advertentiekosten, en drukkosten voor de flyers.
Kosten gemaakt voor werving hebben een algemeen karakter, niet specifiek voor één doel.

Kosten gezamenlijke acties 109
Eind 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor de actie "Samen Verder voor Ghana". 
Deze actie wordt gezamenlijk uitgevoerd met de groepen MOV van de parochie H. Kruis Nuenen c.a.,
en ZWO van de protestantse gemeente Nuenen.

Kosten beheer en administratie 1.005
Grootste kostenposities zijn:
- Bijdrage aan de kosten van het jaarlijkse bezoek aan K&Q in Ghana €500
- Bankkosten  ca. € 200
- Rentekosten van een kortlopende geldlening ca. €65
- Kantoorartikelen, porto enz. ca. €150 
- Kosten lidmaatschap  ca. € 60

Totaal van de lasten 41.933

Saldo van de baten en lasten 9.058

Bestemming resultaat
Het totaal van de baten is meer dan het totaal van de lasten, dit betekent een toename van de
reserves en fondsen met per saldo € 9.058. (Balanspositie 31-12-2016  t.o.v. 31-12-2015)
De mutaties in de reserves staan onder de staat van baten en lasten vermeld.

Bestedingspercentages 2016 2015
kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving (*100%) 1,50 1,78
kosten beheer en administratie / totale lasten (*100%) 2,40 0,72
bestedingen aan doelstellingen / totale lasten  (*100%) 95,52 98,47
bestedingen aan doelstellingen / totale baten  (*100%) 78,55 125,38
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Toelichting lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
bedragen zijn in euro's (afgerond)

Bestemming                                                        Doelstelling Algemeen Totaal  2016 Begroot  2016 Totaal  2015

Lasten

Zorg, 
levensonderhoud 
en ontwikkeling 

K&Q Care-center 
Ghana

Zorg, 
levensonderhoud 
en ontwikkeling 
doelgroep thuis 

in Ghana

Huisvesting 
zorggerelateerd

Bevordering 
financ. 

autonomie NGO 
Kings en Queens 

Ghana

Besteed aan doelstelling 11.737 2.378 738 25.200 40.053 42.472 54.634
Promotiekosten 875 875 713 446
Overige kosten 736 736 670 110
Bank- en rentekosten 63 206 269 150 292

Totaal 11.737 2.378 738 25.263 1.817 41.933 44.005 55.482

Besteed aan doelstelling
De detaillering van de hierboven vermelde doelstellingen staat in de toelichting van de staat baten en lasten.

Promotiekosten
Kosten betreffen kraamhuur op markten, advertentiekosten en drukkosten voor folders.
Kosten gemaakt voor werving hebben een algemeen karakter, vandaar dat er geen kostenverbijzondering naar wervingsdoel is.

Overige kosten
O.a. kosten van lidmaatschap, administratiekosten, bijdrage reiskosten voor werkbezoek aan K&Q te Ghana.

Bank- en rentekosten
Kosten rekening-courant bij de Rabobank ca. €206.
Om de bouw van varkensschuur 4 in de zomermaanden niet te hoeven onderbreken is er een kortlopende lening aangegaan, betaalde rente ca. €63.
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