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1. Bestuursverslag 

1.1 Algemene informatie 

 

Statutaire naam 

Stichting Vrienden van ARIE (Asociación para la Rehabilitación del Infantil Excepcional). 

 

Vestigingsplaats 

De Stichting Vrienden van Arie is gevestigd in ’s-Gravenhage. 

 

Rechtsvorm  

De Stichting, gerangschikt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 (volgens 

brief Belastingdienst 17 oktober 2000). 

Per 1 januari 2008 wordt de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, volgens artikel 6.33 

Wet Inkomstenbelasting 2001. 

 

Doelstelling van de stichting  

De stichting heeft als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van gehandicapte kinderen in Peru; en 

meer in het bijzonder ten behoeve van de Asociación para la Rehabilitación del Infantil Excepcional, gevestigd 

te La Molina, Lima, Peru en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe 

behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

1.2  Directie en bestuur 

 

Samenstelling van het bestuur 

- Voorzitter:    Jhr A.G Beelaerts van Blokland 4e termijn tot 09/23 

- Penningmeester:  Mr M.B. Bolle   4e termijn tot 09/23 

- Secretaris :   Ir A.H. Spoor   4e termijn tot 09/23 

- Lid:            Mw. M. Kraijenhoff  2e termijn tot 06/23 

- Lid:   Mw. Drs M.E. Ruys-van Haaften 4e termijn tot 04/23 

 

Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding. De bestuursleden hebben zitting in het 

bestuur voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar.  

De bestuursleden hebben de volgende nevenfuncties: 

 

- Jhr A.G Beelaerts van Blokland: Director van Covis Pharma bv en Covis Pharma Europe bv te 

Amsterdam 

- Mr M.B. Bolle: Voorzitter Verwaltungsrat Amstgeld A.G. Zug-CH. 

- Ir A.H. Spoor: Outside Director Vermilion Energy Netherlands BV te Harlingen 

- Mw. M. Kraijenhoff: Kinderarts in Haga en Juliana Kinderziekenhuis 

- Mw. Drs M.E. Ruys-van Haaften: Bestuurslid Stichting Vrienden van Nikki, te Florence 

 

Geen van de leden van het bestuur heeft een nevenfunctie die tot een mogelijke belangenverstrengeling zou 

kunnen leiden met hun functioneren in het bestuur van de Stichting. 
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1.3  Verslag over 2020 

 

Activiteiten 

Het bestuur kwam tweemaal op digitale wijze bijeen. De vergaderingen werden tevens bijgewoond door 

Mevrouw Beelaerts. De Heer en Mevrouw Beelaerts hebben regelmatig telefonisch contact kunnen 

onderhouden met ARIE in Lima. Het stelt het Bestuur in staat de voortgang van de activiteiten, de bestemming 

van de gelden, alsmede de behoeftes voor verdere ondersteuning te volgen.  

 

De Stichting is in het bezit van het CBF certificaat voor kleine goede doelen. Het is de wens van het bestuur dit 

te continueren voor de komende jaren. De organisatie in Lima heeft sinds 2010 een ISO 9001 keurmerk. 

 

De controle op het verloop van de activiteiten vindt plaats door een kwartaal rapportage, die wordt afgesloten 

door een accountantscontrole in Lima. Daarnaast wordt per project een gedetailleerde rapportage met 

afrekening verstrekt door ARIE. 

 

Het belangrijkste onderwerp voor 2020 was de impact van de COVID-19 pandemie op de activiteiten van ARIE 

en het zekerstellen van de continuïteit van de lokale organisatie. Begin maart ging Lima in een totale lockdown. 

De gevolgen voor de economie en het leven in Peru zijn enorm. Vooral de kinderen en de ouders die wonen in 

de arme wijken van Lima worden hard geraakt. 

Pas begin juni kon ARIE stap voor stap weer open, nadat er aanzienlijke investeringen zijn gedaan in 

beschermingsmiddelen. In Juni werd slechts 10 % van het normale activiteiten niveau gerealiseerd. Voor 

Augustus was dat 25%, in oktober was dit 40%. Een belangrijk obstakel voor het herstel van de activiteiten is 

het feit dat men buitengewoon terughoudend is gebruik te maken van het openbaar vervoer. Mede om die 

reden heeft men ook ‘telemedicina’, ofwel behandeling op afstand ontwikkeld. In augustus was reeds ¼ van 

het aantal behandelingen op afstand. 

De personele gevolgen voor ARIE zijn groot. 

In mei werden 90 personeelsleden ontslagen ( totale staf was 320 mensen), voornamelijk met korte termijn 

contracten 

 

Het resterende personeel heeft een salarisreductie van 20% gekregen. 

Volgens de lokale wetgeving ontvingen de personen die niet konden werken geen salaris. Het aantal mensen 

dat thuis zit is van 115 in juli teruggelopen naar 60 in oktober en 15 op jaareinde. 

De Stichting heeft eind juli besloten 200 000 USD over te maken naar ARIE als bijdrage in de 

beschermingsvoorzieningen en om het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren. Verder heeft de Stichting 

het op zich genomen de personen die thuis moesten zitten een tegemoetkoming van 412 USD per maand te 

betalen. Hierdoor is in totaal € 447 268  overgemaakt naar Lima. 

De lokale organisatie heeft de negatieve cash flow van 1.575.000 USD over het kalenderjaar kunnen opvangen 

uit de reserves die over de jaren zijn opgebouwd, aangevuld met donaties van de Stichting. Het meest in het 

oog springend is de toewijding en creativiteit van de staf in Lima ARIE door deze moeilijke tijd heen te slepen.  

 

Het jaar 2020 heeft de prioriteiten voor de Stichting totaal veranderd. Het gaat er nu om ARIE door deze crisis 

heen te helpen, zodat de organisatie haar positie voor de toekomst kan zekerstellen. Met de reserves van ARIE 

en de financiële positie van de Stichting is dat gelukt in 2020 en ook in 2021 zal bij een langzame verbetering 

van de lokale situatie dit mogelijk zijn. De aandacht van de Stichting zal uitgaan naar de instandhouding van 

gebouwen en apparatuur en waar nodig het aanvullen van de ergste noden van het toegewijde personeel van 

ARIE. In 2021 zal het Bestuur verder onderzoeken op welke punten het beleid voor de komende jaren moet 

worden aangepast. 
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ARIE organisatie 

In ARIE werden in 2019 en de eerste twee maanden van 2020 meer dan 6.000 kinderen per week behandeld. 

Na het dieptepunt in het tweede kwartaal van 2020, werden in December ongeveer 2.500 kinderen wekelijks 

behandeld. Het aantal behandelingen per maand was ongeveer 38 500 in januari/ februari en had zich in 

december  weer hersteld tot 18.000 behandelingen.  Het aantal medewerkers is van 320 aan het begin van het 

jaar, gedaald tot 216 medewerkers op jaareinde. 

 

Bij de opvolging van de belangrijkste topposities van ARIE is goede voortgang te melden. Zo zal de medische 

leiding naar verwachting worden overgenomen door een jongere kandidaat, die reeds vele jaren bij ARIE is 

betrokken. De toekomstige opvolging van de MD heeft de volle aandacht. 

 

De overige faciliteiten 

Een nieuwsbrief is in september  naar de donateurs en bekenden van de Stichting gestuurd om hen te 

informeren over de impact van de pandemie op de activiteiten van ARIE en ter ondersteuning van de 

fondsenwerving. 

 

In 2020 is een bedrag van € 363 604 ontvangen ( 2019: € 213 254). In totaal werd een bedrag uitgekeerd van € 

447 268  ( € 202 804 ). De uitgekeerde bedragen waren bestemd voor het continueren van het noodzakelijke 

onderhoud, de aanschaf van beschermingsmiddelen en de ondersteuning van de medewerkers, die tijdelijk 

zonder werk en salaris zaten. De kosten van de stichting bedroegen  € 6 464 of wel 1,5 % van het ontvangen 

bedrag aan donaties. De stichting sloot het jaar af met een negatief resultaat van € 153 785. 

 

Evenals verleden jaar werd een valutaverlies geleden op onze dollartegoeden. Dit is slechts een 

boekhoudkundig verlies, aangezien wij onze cijfers in Euro’s rapporteren. Deze dollars, die wij als zodanig 

ontvangen hebben en aanhouden, zijn echter bestemd om t.z.t. naar Lima overgemaakt te worden, waar ze 

omgezet worden in Soles. Daar de waarde van de Sol in de praktijk met de dollar beweegt, willen wij geen extra 

valutarisico introduceren, door onze dollars tijdelijk in Euro’s om te zetten. De situatie wordt per kwartaal 

opnieuw bekeken. 

 

De Asociación( ARIE) heeft gerapporteerd dat het aantal behandelingen in 2020 is gedaald met 62% ten 

opzichte van 2019. Einde jaar werden ongeveer 2.500 kinderen per week behandeld.  Ondanks het feit dat de 

totale kosten met 39% (7.300.000 Soles) verminderd werden, stegen de kosten per behandeling met 45% tot 

65,53 Soles. Aangezien de inkomsten per behandeling met 44,48 Soles ongeveer gelijk beleven aan 2019, werd 

een verlies van 3.629.000 Soles geleden. Er wordt door de Stichting specifiek gelet op de verdeling tussen 

welvarende en minder welvarende ouders, waarbij als streefgetal, deze laatste groep 30% van de totale mix 

moet bedragen. Een belangrijk onderdeel is de opleiding en ontwikkeling van de personeelsleden. Ieder 

personeelslid moet tenminste 2 weken per jaar besteden aan training. Dankzij de reputatie van ARIE kunnen zij 

nu ook trainingen organiseren die door derden worden bezocht en betaald. Dit bracht in het jaar 65.000 Soles 

aan inkomsten op.  

 

Voor 2021 is een bedrag van € 196.000 begroot voor de inkomende donaties. De giften zijn begroot op  

€ 210.000 en de overige kosten zijn begroot op € 10.700.  

 

Het bestuur wil graag alle donateurs bijzonder bedanken voor de geboden steun.  

 

Wassenaar, 2020 

 

Ir A.H. Spoor 

Secretaris bestuur Stichting Vrienden van ARIE 
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2. Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming) 

 

 

 

 
 

 

  

Activa

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.5.1 -       152       

Liquide middelen 2.5.2 881.901 1.035.451 

881.901   1.035.603 

881.901   1.035.603 

Passiva

€ € € €

Reserves en fondsen 2.5.3

Continuïteitsreserve 15.000  15.000    

Bestemmingsreserve onderhoud 345.899 -         

Bestemmingsreserve salarisniveau 518.848 1.018.532 

879.747   1.033.532 

Kortlopende schulden 2.5.4 2.154     2.071     

881.901   1.035.603 

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020 
2020 2020 2019

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Baten 2.6.1

Baten van particulieren 114.540    120.600  119.754  

Baten van bedrijven - 500 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 249.064    93.000   

Som van de baten 363.604    120.600  213.254  

Lasten

Besteed aan doelstelling 2.6.2 447.268    215.000  202.804  

Wervingskosten 2.6.3 1.135 750 2.470    

Beheer en administratie 2.6.4 5.329 5.380    5.139    

Som van de lasten 453.732    221.130  210.413  

Saldo voor financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 2.6.7 -63.657    400 36.392   

Resultaat -153.785   -100.130 39.233   

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:

Bestemmingsreserve nieuwbouwproject - - - 

Bestemmingsreserve onderhoud -61.514    -40.052  - 

Bestemmingsreserve salarisniveau -92.271    -60.078  39.233   

-153.785   -100.130 39.233   

Kengetallen

Bestedingspercentage (aan doelstelling)

totaal baten 123,0% 178,3% 95,1%

Bestedingspercentage (aan doelstelling)

totaal kosten 98,6% 97,2% 96,4%

Percentage kosten eigen fondsenwerving

t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving 0,3% 0,6% 1,2%

Kosten percentage beheer en administratie

t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving 1,5% 4,5% 2,4%
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2020 

 

  

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -153.785  39.233    

Mutaties in vorderingen 152     51        

Mutaties in kortlopende schulden 83      -136      

235       -85       

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -153.550  39.148    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutaties in immateriële vaste activa -       -         

Mutaties in materiële vaste activa -       -         

Mutaties in financiële vaste activa -       -         

Netto kasstroom uit investerings activiteiten -         -         

Kasstroom uit financierings activiteiten

Mutaties in eigen vermogen -       -         

Mutaties in langlopende schulden -       -         

Netto kasstroom uit financierings activiteiten -         -         

Toename / (afname) liquide middelen -153.550  39.148    

Liquide middelen begin van het jaar 1.035.451 996.303   

Liquide middelen einde van het jaar 881.901   1.035.451 

31 december 2020 31 december 2019
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2.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 

 

Verslaggevende entiteit 

 

De Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) is een stichting 

gevestigd te ’s-Gravenhage.  

 

Rechtsvorm: Stichting, gerangschikt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 

(volgens brief Belastingdienst 17 oktober 2000). 

 

Per 1 januari 2008 wordt de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), volgens artikel 

6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. 

 

Doel en voornaamste activiteiten 

 

De doelstelling en voornaamste activiteiten van de Stichting zijn het verwerven van fondsen ten behoeve van 

gehandicapte kinderen in Peru; en meer in het bijzonder ten behoeve van de Asociacion para la Rehabilitación 

del Infantil Excepcional, gevestigd te La Molina, Lima, Peru en voorts al hetgeen in ruimste zin met een en 

ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 

Samenstelling van het bestuur 

 

Jhr A.G. Beelaerts van Blokland  Voorzitter  4e termijn tot september 2023 

Mr. M.B. Bolle    Penningmeester  4e termijn tot september 2023 

Ir. A.H. Spoor    Secretaris  4e termijn tot september 2023 

Mw. dr. M.J.M. Kraijenhoff-Smit  Lid   2e termijn tot juni 2023 

Mw. drs. Ruys-van Haaften  Lid   4e termijn tot april 2023 

 

Toegepaste standaarden 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 

organisaties.  

 

COVID-19 

 

In maart 2020 is het Coronavirus uitgebroken, dat grote gevolgen heeft voor onder meer diverse instellingen in 

de sector, waarin de Stichting Vrienden van Arie actief is. De stichting heeft in 2020 geen beroep hoeven doen 

op overheidssteunmaatregelen ten behoeve van de COVID-19 crisis. De crisis heeft financieel gezien een 

beperkte invloed op de bedrijfsvoering van de stichting. Er is geen sprake van onzekerheden of bijzondere 

schattingsposten als gevolg van COVID-19. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de gevolgen van het 

Coronavirus geen impact zullen hebben op de continuïteit en de jaarrekening 2020 van de Stichting. Indien de 

inkomsten in 2021 achter zullen blijven bij de begrote bedragen, dan zal dat een negatieve impact hebben op 

de hoogte van de doelbestedingen. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 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.  

 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen ervan naar de stichting zullen vloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 

van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 

 

Grondslagen voor omrekening van vreemde valuta’s 

 

Transacties luidend in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de 

transactiedatum. In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in 

de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en 

passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s 

omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende 

valutakoersverschillen worden als bate of last in de staat van baten en lasten opgenomen.  

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.  

 

Liquide middelen 

 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde.  
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Reserves en fondsen 

 

Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en op bestendige wijze de organisatie in Peru (Asociacion 

para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) financieel te kunnen steunen heeft de Stichting (een deel van) 

het vermogen bestemd. Tegelijkertijd streeft de Stichting ernaar de gerealiseerde inkomsten zo snel mogelijk te 

besteden aan de doelstelling. Daarom is er aandacht voor het beperken van het vermogen. Uiteraard dient het 

voortbestaan van de organisatie wel te worden gewaarborgd. De stichting stelt zich daarom ten doel om de 

continuïteitsreserve rond de EUR 15.000 te houden.  

 

Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 

 

Gebruik van schattingen 

 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  
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2.5 Toelichting op de balans 

 

2.5.1 Vorderingen en overlopende activa 

 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 

 

 

2.5.2 Liquide middelen 

 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 

 

  

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Nog te ontvangen rentebaten -         7         

Vooruitbetaalde kosten -         145       

Boekwaarde per einde periode -         152       

31-12-2020 31-12-2019

€ €

ABN Amro Bestuursrekening 36.185    27.667    

ABN Amro Deposito rekening -         780.360   

ABN USD rekening 845.716   227.424   

881.901   1.035.451 
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2.5.3 Reserves en fondsen 
 
De reserves en fondsen worden als volgt gespecificeerd: 

 

In 2020 is door het bestuur het besluit genomen om een Bestemmingsreserve onderhoud te vormen ten 

behoeve van het op peil houden van het onderhoud gebouwen en apparatuur in Peru. Deze 

bestemmingsreserve is gevormd uit de bestaande bestemmingsreserve salarisniveau. De bestemmingsreserve 

salarisniveau betreft een reserve ten behoeve van het op peil houden van het salarisniveau van de medische 

staf (in Peru). 

 

2.5.4 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.5.5 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze 

jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, noch in de 

toelichtingen daarop.   

Bestemmings- Bestemmings-

Continuïteits- reserve reserve Totaal

reserve onderhoud salarisniveau reserves

€ € € €

Stand per 

1 januari 2020 15.000   -        1.018.532   1.033.532 

Mutatie overige reserve -        407.413  -407.413    -         

Resultaatbestemming -        -61.514  -92.271     -153.785  

Stand per 

31 december 2020 15.000   345.899  518.848     879.747   

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Te betalen accountants- en administratiekosten 1.850     1.740     

Overige schulden en overlopende passiva 304       331       

Boekwaarde per einde periode 2.154     2.071     
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

2.6.1 Baten uit eigen fondsenwerving 

 

 

 
2.6.2 Besteed aan doelstelling 

 
 

De verstrekte steun is in 2020 en 2019 volledig betaald aan Asociacion para la Rehabilitación del Infantil 

Exepcional. 

 

  

2020 2020 2019

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Donaties ongeoormerkt 113.765    10.000   119.129  

Donaties Buscando un Amigo 775        600      625      

Totaal baten particulieren 114.540    10.600   119.754  

Baten van bedrijven -          -        500      

Baten van andere organisaties zonder winststreven 249.064    110.000  93.000   

363.604    120.600  213.254  

2020 2020 2019

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Verstrekte steun/subsidies:

Arie Peru 447.268    215.000  202.804  

447.268    215.000  202.804  
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2.6.3 Wervingskosten 

Wervingskosten wordt als volgt gespecificeerd: 

 

 
 

2.6.4 Beheer en administratiekosten 

 

 
 

 

2.6.5 Personeelsbestand 

 

De Stichting heeft geen personeel in dienst gedurende het boekjaar 2020 (2019: idem). 

 

 

 

2.6.6 Bezoldiging bestuurders 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties gegeven.  

 

 

 

  

2020 2020 2019

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Bankkosten 331        750      298      

Overige wervingskosten 803        -        2.173    

1.134      750      2.471    

2020 2020 2019

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Accountantskosten 1.925      1.500    1.775    

Administratiekosten 2.369      3.000    2.345    

Bijdrage CBF 530        380      517      

Overige beheer en administratiekosten 505        500      502      

5.329      5.380    5.139    
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2.6.7  Saldo voor financiële baten en lasten 

 

 

 
 

De Stichting houdt een USD rekening aan voor het ontvangen van donaties en tevens uitbetalingen aan 

Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional. Omrekening van het saldo op deze USD rekening naar 

euro’s heeft in 2020 een negatief koersresultaat opgeleverd. Het koersresultaat is in 2019 positief. 

 

2.7 Toelichting lastenverdeling 

 

  

2020 2020 2019

Realisatie Begroot Realisatie

€ € €

Rentebaten 4.054      400      18.275   

Valutakoersverschillen -67.711    -        18.117   

-63.657    400      36.392   

Bestemming
Doelstelling

Wervings

kosten

Kosten beheer 

en 

administratie

Totaal 

2020

Begroot 

2020

Totaal 

2019

Lasten

Steun 

gehandicapte 

kinderen 

Peru, Lima

Verstrekte Subsidies en bijdragen 447.268    -      -           447.268  215.000 202.804 

Communicatiekosten -          -      -           -        750     -       

Personeelskosten -          -      -           -        -       -       

Kantoor- en algemene kosten -          1.134  5.329       6.463    5.380   7.609   

Totaal 447.268    1.134  5.329       453.731  221.130 210.413 
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2.8 Ondertekening van de jaarrekening 

 

‘s-Gravenhage, 2021 

 

 

Namens het bestuur: 

 

Jhr A.G. Beelaerts van Blokland, 

 

 

 

 

Mr. M.B. Bolle, 

 

 

 

 

Ir. A.H. Spoor, 
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3. Overige gegevens 
 

Bestemming van het resultaat 

Het negatieve saldo van baten en lasten over 2020 is ten laste gebracht van de bestemmingsreserves van de 

stichting.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020 

ONS OORDEEL  

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación 
del Infantil Excepcional) te ‘s-Gravenhage gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la 
Rehabilitación del Infantil Excepcional) per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeen-
stemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 
organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit:   
1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van ARIE (Asociacion para la Rehabilitación del Infantil 
Excepcional) zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en 
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 

organisaties is vereist. 

WGS Accountants B.V.  Ampèreweg 14   3442 AB  Woerden  P o s t b u s  9 0   3 4 4 0  A B   Wo e r d e n 

I  wgsaccountants.n l   E i n fo@wgsaccountants.n l   T  0348 40 06 88   KvK 30255014
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties. In 
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit:   
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de stichting;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Woerden, 30 juni 2021 

WGS Accountants B.V. 

 

G.J. Smit RA 




