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Aan het bestuur van
Stichting Help Ze Thuiskomen  
Ganzeneiland 30  
2841 PE  Moordrecht

Vlaardingen, 27 mei 2021

Betreft : Rapport inzake de jaarrekening 2020

Ref.nr.: 172/W1K.MA1

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot Stichting Help Ze
Thuiskomen.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Help Ze Thuiskomen te Utrecht 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 toelichting 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. 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 Help Ze
Thuiskomen. 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 dan ook ervan uitgaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



2                ALGEMEEN

2.1                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 6 februari 2020 verleden voor notaris mr. H. Feijen te Haarlem is
opgericht "Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen". 
Op 21 september 2020 zijn de statuten gewijzigd. De naam van de stichting is toen
gewijzigd in "Stichting Help Ze Thuiskomen".

2.2                Doel van de stichting

Artikel 2 van de statuten luidt als volgt inzake de doelstelling van de stichting.

1. De stichting stelt zich ten doel aandacht te genereren en begrip te vragen voor de
    gevolgen van posttraumatische stressstoornis, onder meer bij (oud)mariniers en
    andere geüniformeerde (oud) beroepsbeoefenaren.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen

van posttraumatische stressstoornis en de mogelijkheden tot herstel daarvan;
b. het verbeteren van de infrastructuur tot de bestrijding van (de gevolgen van)

posttraumatische stressstoornis;
c. het organiseren van congressen, symposia en dergelijke in relatie tot het

thema posttraumatische stressstoornis;
d. het geven van advies aan de overheid;
e. samenwerking met andere organisaties, voor zover bevorderlijk voor het

bereiken van het doel van de stichting;
f. het verlenen van financiële bijdragen aan instellingen en organisaties die

activiteiten verrichten die nauw samenhangen met het doel van de stichting;
g. alle andere wettige middelen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De stichting beoogt geen winst.

2.3                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door de volgende personen: 

  -   de heer K.L.H. Lanser, voorzitter en
  -   de heer M.L.F.N. Somers, penningmeester.

2.4                Raad van Toezicht

Per balansdatum wordt de Raad van Toezicht gevormd door de volgende personen: 

  -   de heer M.T. Rudolphie, voorzitter,
  -   de heer A.W.J. van der Klugt,
  -   de heer T.R. Bercx,
  -   de heer D.A. Swijgman en 
  -   mevrouw F.C. van Steekelenburg - van der Stelt.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hofman Accountants

drs. C.D. Noorland 
Registeraccountant              
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

ING Bank N.V. 24.944

 24.944

STICHTING HELP ZE THUISKOMEN, UTRECHT

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 mei 2021   



31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 2.929

Voorzieningen

Voorziening hulphond 10.200
 Voorziening veteranen-ontmoetingscentra 10.000

20.200

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 1.815

 24.944

JAARREKENING 2020

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 mei 2021 5



2           STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€ €

Som van de baten 24.290

Lasten

Besteed aan doelstelling 17.500
Algemene kosten 3.861

21.361

Resultaat 2.929

STICHTING HELP ZE THUISKOMEN, UTRECHT JAARREKENING 2020

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 mei 2021 6



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Help Ze Thuiskomen bestaan uit het genereren van aandacht en
vragen van begrip voor de gevolgen van posttraumatische stressstoornis, onder meer bij 
(oud)mariniers en andere geüniformeerde (oud) beroepsbeoefenaren.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77310780 en statutair
gevestigd te Utrecht. 

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van
de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Eigen vermogen
De continuïteitsreserve is vrij besteedbaar, mits de gelden aangewend worden om de statutaire
doelstellingen te verwezenlijken. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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 baten en de lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

STICHTING HELP ZE THUISKOMEN, UTRECHT JAARREKENING 2020
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

Liquide middelen

ING Zakelijke Rekening NL52 INGB 0006 1463 62 24.944

PASSIVA

Eigen vermogen

2020

€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 0
Resultaatbestemming boekjaar 2.929

Stand per 31 december 2.929

Voorzieningen

Voorziening hulphond

Stand per 1 januari 0
Dotatie 10.200

Stand per 31 december 10.200

Dit betreffen twee giften van respectievelijk € 10.000,00 en € 200,00.
Deze bedragen zijn geschonken op voorwaarde dat ze besteed zullen worden aan de opleiding
van hulphonden. De bijdrage in de opleiding wordt betaald zodra een hulphond met een buddy
wordt gematcht. 

STICHTING HELP ZE THUISKOMEN, UTRECHT JAARREKENING 2020
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2020

€

 Voorziening veteranen-ontmoetingscentra

Stand per 1 januari 0
Dotatie 10.000

Stand per 31 december 10.000

Dit betreft een gift van € 10.000,00 welke is geschonken op voorwaarde dat deze besteed zal
worden aan de ondersteuning van veteranen-ontmoetingscentra. Deze centra dragen zorg voor
hoogwaardige opvang, begeleiding en nazorg van allen die Nederland dienen of hebben gediend.
Hiermee krijgen deze mensen toegang tot een platform dat begripvol een luisterend oor biedt
hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. De veteranen ontmoetingscentra
hebben een maatschappelijke functie en meerwaarde. Die meerwaarde wordt geboden door in te
zetten op activiteiten die maatschappij, defensie en thuisfront met elkaar verbinden en daarmee
de kwaliteit van leven bevorderen. 

Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten 1.815

STICHTING HELP ZE THUISKOMEN, UTRECHT JAARREKENING 2020
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

Som van de baten

Giften via donatiebutton website 4.333
Giften van ambassadeurs 2.500
Giften op facturen 15.800
Giften van donateurs 125
Overige baten 1.532

24.290

Besteed aan doelstelling

Bijdrage in event 5 september 2020 17.500

Lasten

Algemene kosten

Relatiegeschenken (herinneringscoins) 1.392
Accountantskosten 1.815
Verzekeringen 422
Social media campagne 91
Registratiekosten Kamer van Koophandel 50
Kosten website 48
Bankkosten 43

3.861

Ondertekening van de jaarrekening

Moordrecht, 27 mei 2021

K.L.H. Lanser M.L.F.N. Somers 

STICHTING HELP ZE THUISKOMEN, UTRECHT JAARREKENING 2020
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