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Balans (na voorstel resultaatbestemming)
31 december 2019

31 december 2018

€

€

-

-

21.819

10.431

21.819

10.431

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Overige vorderingen

2.4

Liquide middelen

2.5

Eigen vermogen
Overige reserves

2.6

21.806

10.390

Kortlopende schulden
Te betalen kosten

2.7

13

41

21.819

10.431
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Staat van baten en lasten
2019
€
Baten
Giften en donaties
Lasten
Projecten
Administratie- en beheerkosten

Resultaat
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2.10

2.11

€

2018
€

55.520

(43.730)
(374)

€

43.109

(38.019)
(340)
(44.104)

(38.359)

11.416

4.750

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1

Algemene toelichting

Stichting Turn the Tide (TTT) is een zelfstandige stichting, statutair gevestigd te Maastricht onder
kvk-nummer 32115730. Stichting Turn the Tide is opgericht op 11 mei 2006.
1.1

Doel der stichtingsactiviteiten

Stichting Turn the Tide heeft ten doel het bieden van hulp in minder bevoorrechte gebieden in
Afrika. De Stichting draagt bij aan deze doelstelling door onder meer de volgende activiteiten:
- Fondswerving voor (lokale) projecten;
- Financiele ondersteuning van medewerkers; en
- Organisatorische ondersteuning van projecten en medewerkers.
Zie ook: http://www.turnthetide.nl/
Een bijzonder warm hart wordt toegedragen aan de Healthy Mom and Baby Clinic (HMBC) in
Jeffrey’s Bay, Zuid Afrika.
Zie ook: http://www.hmbc.co.za/
1.2

Organisatie

1.2.1 Bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31/12/2019 is als volgt:
Marije Koelewijn-van Loon
Lydia Brons-Drukker
Wilma Wibbelink
Reini de Graaf-Koelewijn

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

De taken en bevoegdheden van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten. De bestuursleden
ontvangen geen bezoldiging. Zij hebben echter wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
1.2.2 Medewerkers
Stichting Turn the Tide heeft geen medewerkers in dienst. De stichting heeft een achterban van
circa 50 donateurs. Daarnaast zijn vrijwilligers voor TTT actief en heeft de Stichting ruim 350
‘vrienden’ op social media.
1.2.3 Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Stichting Turn the Tide is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling
(ANBI, RSIN/fiscaal nr.: RSIN 816878614). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of
schenkingsrecht betaalt over erfenissen en schenkingen die ze ontvangt en dat haar bijdragen aan
projecten en medewerkers zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Deze komen daardoor volledig ten
goede aan het werk van Stichting Turn the Tide. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan
Stichting Turn the Tide aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
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2

Algemene grondslagen

2.1

Algemeen

Stichting Turn the Tide stelt ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening wordt vastgesteld door
het Bestuur. Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) 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 winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening van Stichting Turn the Tide worden gewaardeerd met inachtneming
van de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten
voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s, dit is zowel
de functionele als de presentatievaluta van Stichting Turn the Tide.
2.2

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële
waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.
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.
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2.3

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de
lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Giften en donaties
Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.
Bijdrage vrijwilligers in natura
Van onschatbare waarde is de aanzienlijke bijdrage van vrijwilligers, die veel tijd en energie
besteden aan het organiseren van activiteiten ten behoeve van Stichting Turn the Tide. Deze
bijdrage is niet in geld uit te drukken. De bijdrage van vrijwilligers in natura is daarom niet
meegenomen in de baten.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. Lasten worden verdeeld in lasten besteed aan de doelstelling (projecten) en
lasten voor beheer en administratie.
Financiële baten en lasten
De financiele baten en lasten betreffen rentebaten en rentelasten op banktegoeden en rekeningcourant schulden bij banken, welke worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking
hebben.
2.4
Vorderingen en overlopende activa
Alle hier opgenomen vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
2.5
Liquide middelen
Dit betreft saldi van rekening-courant bij banken, evenals het kassaldo. Zij staan geheel ter vrije
beschikking.
2.6

Eigen vermogen
Overige reserves

Stand per 1 januari
Af/Bij: exploitatieresultaat
Stand per 31 december

31-12-2019

31-12-2018

€

€

10.390
11.416

5.640
4.750

21.806

10.390

2.7
Kortlopende schulden
De totale verplichting van € 13 (2018: € 41) bestaat uit verplichtingen met een looptijd korter dan 1
jaar.
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2.8
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting is geen financiele verplichtingen aangegaan welke in dit kader dienen te worden
vermeld.
2.9
Voorstel resultaatbestemming over het boekjaar 2019
Het bestuur stelt voor om het positieve exploitatieresultaat van € 11.416 toe te voegen aan de
overige reserves. Dit voorstel winstbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.
2.10

Giften en donaties

Vrienden en donateurs
Stichting Kraamcentrum O.G.K.
Stichting Heko
Go Fund Me Campaign

2.11

2019

2018

€

€

44.485
10.035
1.000
-

37.999
3.000
2.110

55.520

43.109

2019

2018

€

€

24.938
4.307

36.494
1.000

9.035
5.450

525

43.730

38.019

Projecten

Exploitatie, Healthy Mom and Baby Clinic
Studie, stage en training verloskundigen, Healthy Mom and Baby
Clinic
Inventaris, Healthy Mom and Baby Clinic
Scaling Up

Maastricht, 3 oktober 2020
Het bestuur,
Marije Koelewijn-van Loon

Lydia Brons-Drukker

Wilma Wibbelink

Reini de Graaf-Koelewijn
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