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1. Bestuursverslag  2020

1.1 Missie, visie en doelstelling

1.1.1 Missie

1.1.2. Visie

1.1.3 Doelstelling

1.2 Risico’s en onzekerheden

1.3. Doelrealisatie

- Het bijdragen aan de kosten van wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het 

verbeteren van het functioneren van kinderen en jongeren met een fysieke handicap.

Het bestuur hanteert een helder bestedingsbeleid: 50% van de jaarlijks uit te keren middelen 

gaat naar projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, 25% naar kinderen met 

een handicap uit Limburg en 25% naar kinderen met een handicap uit de derde wereld.

Bij de keuze voor de projecten die door de stichting worden ondersteund worden de 

aanvragen beoordeeld op de mate waarin deze passen binnen de doelstelling van de 

stichting. Daarnaast wordt afgewogen of de gevraagde bijdrage in verhouding staat tot het 

verwachte resultaat van het project.

Voor de opvolging en evaluatie van  wetenschappelijk onderzoek waarvoor de stichting 

financiële middelen beschikbaar stelt zijn subsidievoorwaarden opgesteld. Bij overige 

projecten ontvangt de stichting een rapportage aan de hand waarvan beoordeeld en 

geëvalueerd kan worden in hoeverre de doelstellingen van het project zijn gerealiseerd.

Kinderen en jongeren met een fysieke handicap hebben gelijke rechten ten aanzien van het 

kunnen participeren in het maatschappelijk leven als hun niet gehandicapte leeftijds-

genoten.

Ieder kind telt mee!

- Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan projecten voor kinderen en jongeren 

met een handicap. Het gaat daarbij vooral om die projecten die hen een extra steuntje in de 

rug geven bij het verwerven van een plaats in de samenleving. De stichting ondersteunt 

projecten in de provincie Limburg en de derde wereld.

Bij het vermogensbeheer heeft het bestuur ervoor gekozen het vermogen te beleggen. Het 

belangrijkste risico voor de stichting bestaat uit een mogelijk tegenvallend 

beleggingsresultaat waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor de realisatie van de 

doelstellingen van de stichting. Om fluctuaties in beleggingsresultaten op te vangen hanteert 

het bestuur het beleid om een overige reserve aan te houden van 10% van het 

instandhoudingsvermogen. Nadat de jaarrekening is vastgesteld kan het meerdere uit de 

overige reserve worden besteed binnen de bestaande normen.
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1.4 Financieel beleid en financiële resultaten

Het bestuur hanteert het beleid om een overige reserve aan te houden van 10% van het 

instandhoudingsvermogen.

In 2020 zijn geen specifieke fondsenwervingsmethoden ingezet anders dan de persoonlijke 

netwerken van bestuursleden. In 2020 zijn derhalve ook geen wervingskosten gemaakt.

Het beleid van de stichting is erop gericht de kosten voor beheer en administratie zo laag 

mogelijk te houden zodat de beschikbare middelen zoveel mogelijk besteed kunnen worden 

aan de doelstellingen van de stichting. 

Na het jubileumjaar 2019 veranderde in 2020 plots alles als gevolg van de coronapandemie. 

Het aantal aanvragen was in 2020 als gevolg hiervan beduidend lager. Veel activiteiten 

stonden op een laag pitje en ook de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek was maar 

beperkt mogelijk. Als gevolg hiervan is het merendeel van de ontvangen aanvragen 

gehonoreerd waarbij door het bestuur bewust afgeweken is van het bestedingsbeleid. Van 

het besteedde bedrag is 37% naar projecten voor kinderen in Limburg gegaan. 34% naar 

projecten voor derde wereld landen en 29% naar wetenschappelijk onderzoek.

De belangrijkste structurele bron van inkomen voor de stichting is het rendement op het 

vermogen van de stichting. Daarnaast heeft een aantal serviceclubs (waaronder de Young 

Lions uit Maastricht) Stichting Vooruit opgenomen bij hun goede doelen.

Een eventueel restant wordt toegevoegd aan de overige reserve. Het beleid t.a.v. middelen 

uit donaties is dat deze, voor zover ze niet geoormerkt zijn, elk jaar onder aftrek van kosten 

vrij kunnen worden uitgekeerd, zo mogelijk binnen de genoemde bestedingsverdeling. Al 

deze extra inkomsten worden vooralsnog als incidentele inkomsten gezien waarvan de 

hoogte jaarlijks kan fluctueren.
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1.5 Governance

Samenstelling van het bestuur 

Naam Bestuursfunctie Hoofdfunctie

Secretaris

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

tot 20-11-2021

1.6 Communicatie met belanghebbenden

Professor of Financial Management, 

Faculty of Management, Science & 

Technology OU Heerlen

Hoogleraar neuromusculaire 

aandoeningen, MUMC+

Mw. prof.dr. C.G. Faber Voorzitter

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de operationele zaken en de ondersteuning 

daarvan gedelegeerd aan de secretaris, zijnde de voorzitter/lid van de raad van bestuur van 

stichting Adelante Groep. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden t.b.v. de stichting. Voorts heeft de stichting geen medewerkers in dienst. 

De secretariële ondersteuning en ondersteuning vanuit de financiële afdeling van Adelante 

werden voorheen om niet aangeboden. In 2020 zijn deze kosten voor het eerst op uurbasis 

doorberekend aan de stichting.

De stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en voldoet aan de 

hiervoor geldende regels. 

Het belangrijkste communicatiekanaal voor de stichting is haar website. Via dit medium 

wordt gepubliceerd welke projecten de stichting ondersteund heeft en welke resultaten met 

deze projecten zijn bereikt.

Mw. dr. V.H.J.M. van Kranen- 

Mastenbroek

Mw. J.A. van Leeuwen - 

Laenen

Dhr. prof. dr. G.M.H. Mertens

Mw. dr. H.M. Staal

Mw. S.M. Vrieze - van den 

Band 

Gepensioneerd directeur 

Stichting Wigwam Vallei

Orthopedisch chirurg, MUMC+

Directeur Stichting Wigwam

Neuroloog / klinische neurofysioloog 

MUMC+

Lid raad van bestuur AdelanteMw. drs. Y.Y. van Horn
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1.7 Verwachte gang van zaken

Impact Covid-19

1.8 Maatschappelijk aspect van ondernemen

De impact van COVID-19 loopt vanuit 2020 door naar 2021. Begin 2021 is het COVID-19 

dossier wel complexer geworden door met name mutaties van het virus. Deze mutaties 

zorgen bijvoorbeeld voor een groter aantal besmettingen. 

Anticiperend op deze ontwikkelingen zijn begin 2021 overheidsmaatregelen ten opzichte van 

2020 verder aangescherpt, door onder andere het invoeren van een avondklok, het sluiten 

van openbare plaatsen, scholen, horeca en detailhandel.

Vooralsnog hebben beleggers, wat hun rendementen betreft, maar beperkt schade geleden 

door de coronacrisis of zelfs een positief rendement geboekt.

Het snel beschikbaar komen van enkele coronavaccins in 2021 heeft de hoop van 

beleggers op een snelle terugkeer naar ‘normaal’ een flinke impuls gegeven. Maar omdat 

niet iedereen meteen kan worden gevaccineerd, zijn we voorlopig nog niet af van de sociale 

en economische gevolgen van de coronacrisis. 

Wat betreft de beleggingsportefeuille van Stichting Vooruit: de ING, waar het beheer is 

ondergebracht, blijft voortdurend inspelend op de steeds veranderende 

marktomstandigheden. Ondanks vele onzekerheden blijft ze perspectief zien; naar huidig 

inzicht is er geen sprake van een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit van 

Sichting Vooruit.

Voor de komende jaren is het beleid van de stichting erop gericht de huidige werkwijze te 

continueren. 

Bij het vermogensbeheer heeft het bestuur gekozen voor de beleggingsstrategie 

“duurzaam”. Het vermogen wordt alleen belegd in bedrijven, overheden en instellingen die 

ethisch verantwoord zijn en maatschappelijk ondernemen.
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2. Jaarrekening 2020



2.

2.1. BALANS per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA Ref.

€ €

Vaste activa

financiële vaste activa 1  3.288.985  3.110.480

Vlottende activa

vorderingen en overlopende activa 2 1.158 93.820

liquide middelen 3 148.001 155.611

 149.159 249.431

Totaal activa 3.438.144 3.359.911

PASSIVA

Reserves en fondsen

continuïteitsreserve 4 2.600.000 2.600.000

overige reserve 4 728.223 638.462
3.328.223 3.238.462

Kortlopende schulden 5 109.922 121.449

Totaal passiva 3.438.145 3.359.911

31 december 2020 31 december 2019

JAARREKENING 2020
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2.2

Ref. Werkelijk 2020  Werkelijk 2019

BATEN € € € €

Baten van particulieren 6 -               92.062

Overige baten 7 4.212 -               

Som van de baten 4.212 92.062

LASTEN

Besteed aan doelstellingen gefinancierd 8

uit opbrengsten van effecten
Adelante Kinderen en kinderen in Limburg A 33.770 50.386

Derde wereld B 30.500 -               

Wetenschappelijk onderzoek C 26.000 52.375

D -               64.413

90.270 167.174

Wervingskosten 9 2.766 2.874

Kosten beheer en administratie 10 12.493 15.389

Som van de lasten 105.529 185.437

Saldo voor financiële baten en lasten -101.317 -93.375

Saldo financiële baten en lasten 11 191.077 446.293

Saldo van baten en lasten 89.760 352.918

Bestemming van saldo baten en lasten:
Toevoeging / onttrekking aan:
- overige reserves 89.760 352.918

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2020

60 TOPtalenten - 60-jarig jubileum Stichting 

Vooruit
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2.3

2.3.1 Algemeen

Activiteiten

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijkend met voorgaand jaar

2.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde. 

Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap is statutair gevestigd in Heerlen, het 

bezoekadres is Onderstestraat 29 in Valkenburg. De stichting is geregistreerd onder KvK-nummer 

51385260.

De activiteiten van Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap bestaan voornamelijk uit het 

verwerven van financiële middelen ter instandhouding van een fonds ter bevordering en 

ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek en activiteiten op het gebied van kinderrevalidatie 

en de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van gehandicapte kinderen en jeugdigen.

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Alle bedragen luiden in euro's.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ-uiting 2017-13:  Richtlijn 650 

'Fondsenwervende organisaties. Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de 

organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het doel en waarvoor de fondsen bijeen 

gebracht zijn.
Aangezien er intern niet jaarlijks een begroting wordt opgesteld en deze dus ook niet als 

stuurinstrument wordt gebruikt, zijn er geen begrotingscijfers opgenomen in de jaarrekening.

Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 

pandemie en de consequenties voor de stichting wordt verwezen naar pagina 21 Gebeurtenissen 

na balansdatum. 

Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening 

kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de reserves van de 

stichting en is geen sprake van een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit. Derhalve 

is de jaarrekening 2021 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Financiële vast activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde.

De beleggingsportefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en vastgoed worden gewaardeerd

tegen reële waarde, zijnde de beurskoers op 31 december. Wijzigingen in die reële waarde,

(waarderingsverschillen), worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Continuïteitsreserve

Overige reserve

Reserve welke door het bestuur is gevormd ten behoeve van een speciaal doel.

Schulden

2.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 

deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan

dit boekjaar toegerekend.

Lasten

De lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

- Besteed aan doelstellingen

- Kosten werving baten

- Kosten beheer en administratie

Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 

pandemie en de consequenties voor de stichting wordt verwezen naar pagina 21 Gebeurtenissen 

na balansdatum. 

Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening 

kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de reserves van de 

stichting en is geen sprake van een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit. Derhalve 

is de jaarrekening 2020 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De onder 'schulden' opgenomen bedragen hebben met name betrekking op subsidieverplich-

tingen. Deze verplichtingen ontstaan nadat het bestuur een besluit heeft genomen en dit kenbaar 

heeft gemaakt aan de subsidieontvanger, waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting ontstaat. 

De betreffende opgenomen schulden hebben betrekking op besluiten genomen in het 

verslagjaar en die in het verslagjaar zijn gecommuniceerd met de aanvragers of op besluiten van 

vorige jaren waarop gewacht wordt op een eindverantwoording om over te kunnen gaan  tot 

uitbetaling.

Onder 'kortlopende schulden' worden de te betalen subsidieverplichtingen over 2020 verantwoord 

en onder de 'langlopende schulden' worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 

meer dan één jaar.
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2.3.4 Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap maakt gebruik van de vrijstelling voor kleine 

organisaties; derhalve is er geen kasstroomoverzicht opgesteld.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december  2020

ACTIVA

1. Financiële vaste activa
Vast-

rentende Zakelijke

waarden waarden Totaal

€ € €

Waarde per 1 januari 2020 1.329.211 1.781.269 3.110.480

Aankopen 2.620.315 2.052.821 4.673.136

Verkopen -2.386.026 -2.305.577 -4.691.603

Koersresultaten 114.507 82.465 196.972

Waarde per 31 december 2020 1.678.007 1.610.978   3.288.985

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie luidt als volgt: 31.12.2020 31.12.2019

€ €
  

Terug te vorderen dividendbelasting 1.158 1.738

Nalatenschap -                  92.044

Overige -                  38

1.158 93.820

3. Liquide middelen

Deze post is als volgt opgebouwd: 31.12.2020 31.12.2019

€ €

ING zakelijke rekening 73.130 13.872

ING beleggingsrekening 27.985 2.985

ING zakelijke spaarrekening 194 194

ING betaalrekening beleggingen 46.692 138.560

148.001 155.611
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ACTIVA

4. Reserves en fondsen

Specificaties verloop 'reserves' per 31-12-2020

Stand Uit Stand

01.01.2020 resultaat 31.12.2020

€ € €

Continuïteitsreserve 2.600.000 -                  2.600.000

Overige reserve: 638.463 89.760        728.223

Totaal 3.238.463 89.760        3.328.223

Toelichting:

PASSIVA

5. Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar)

De specificatie luidt als volgt: 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Toegekende bijdragen/subsidies aan derden:

11.080        11.080        

-                  1.264          

6.500          6.500          

5.205          17.349        

2.620          13.100        

-                  2.500          

-                  5.105          

4.320          4.320          

1.500          1.500          

31.225        62.718        

Leprazending - Children Unite for Action - naar 

school ook met lepra

MUMC+ - DBS en epilepsie: implanteren van een 

routekaart van het hersennetwerk

Uiniversiteit Maastricht,   - Built your own treatment 

(jeugdreuma)

Adelante Kenniscentrum - Procesevaluatie COAD 

PSWjunior_KDC de Heisterkes - belevingstuin

Adelante kenniscenrum - #Eurekha

MUMC+ - evaluatie PROMIS - GAS  - 

behandeling/interventies bij kinderen met CP

Adelante Kind en Jeugd - familiekamers

Subtotaal

Universiteit Maasticht - EBB functionele handen 

training bij kinderen met een unilaterale CP

De doelstelling is om een overige reserve aan te houden van 10% van de continuïteitsreserve om 

fluctuaties van beleggingsresultaten op te kunnen vangen.

Het resultaat van 2020 ad € 89.760,- is toegevoegd aan de overige reserve.
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PASSIVA

31.12.2020 31.12.2019

€ €

31.225        62.718        

Stichting OntspanWater - (therapie)bad 7.500          7.500          

Scouting Beek Limburg - aangepast toilet 1.198          5.989          

MUMC+ - DBS bij kinderen met CP 5.140          25.700        

60 TOPtalenten 2019 -                  10.018        

1.700          -                  

3.500          -                  
12.000        -                  

3.000          -                  

4.400          -                  

26.000        -                  

Controlekosten accountant 1.815          3.900          

Bankkosten 2.337          5.624          

Doorberekende kosten Adelante 10.080        -                  

Overig 27               -                  

109.922      121.449      

Toelichting:

De post 'overige' heeft betrekking op de bestuursaansprakelijkheidsverzekering waarvan de kosten 

voor een klein gedeelte op 2020 betrekking hebben. De jaarpremie wordt in 2021 betaald.                                                                                                                                                                                                                                      

Subtotaal

Stichting Euro-Chess Foundation -  Eurochess 2020

Stichting Wigwam - renovatie Wigwam 

vakantielocatie Heel
St. John Hospital Ghana - aanvraag 3 projecten 

t.b.v.  Specialistisch centrum voor orthopedie
Jonge Brein Onderzoeksfonds Limburg -

kinderen met dystonie

St. Kliniek en Wetenschap Orthopedie - verbeteren 

zorg kinderen met standsafwijking in Ghana
Stichting Ballon de Blauwe Vogel - 5 ballonvaarten
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2020

BATEN

6. Baten van particulieren

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2020 2019
€ €

Nalatenschap -                92.044       
Donaties algemeen -                18              

-                92.062       

7. Overige baten

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk
2020 2019

€ €

60 TOPtalenten 2019 4.212         -                

4.212         -                

Toelichting:

De post 'overige baten' betreft een vrijval van de reservering voor de TOPtalenten uit 2019.
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LASTEN

8. Besteed aan doelstellingen gefinancierd uit opbrengsten van effecten

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2020 2019

€ €

A. Adelante Kinderen en kinderen in Limburg

-                5.000         

-                7.230         

-                2.978         

-                1.500         

-                1.605         

-                3.240         

-                2.500         

-                5.345         

Scouting Beek Limburg - aanpassing toilet -                5.988         

Stichting OntspanWater - (therapie)bad -                7.500         
-                7.500         

3.500         -                
3.270         -                

12.000       -                
15.000       -                

Totaal doelstelling A 33.770       50.386       

B. Derde Wereld

8.500         -                

22.000       -                

Totaal doelstelling B 30.500       -                

C. Wetenschappelijk onderzoek

-                5.105         
-                21.570       

-                25.700       
26.000       -                

Totaal doelstelling C 26.000       52.375       

Stichting Wigwam - renovatie Wigwam vakantielocatie Heel

MUMC+ - DBS bij kinderen met CP

PSWjunior / KDC de Heisterkes - belevingstuin

Adelante kinderen - speelplaats therapeutische peutergroepen

Adelante kinderrevalidatie - tovertafel

J. Steinbusch / R Jongen - tafeltennistafel - bankjes

Dani van Uden - snoezeldieren

Daelzicht - KDC 't Steyntje - overdekken patio / speelondergrond

Adelante college - nestschommel

Daelzicht - 'Leespraat'

Adelante Kind en Jeugd - familiekamers

Jonge Brein Onderzoeksfonds Limburg - kinderen met dystonie

St. Kliniek en Wetenschap Orthopedie - verbeteren zorg kinderen 

met standsafwijking in Ghana

St. John Hospital Ghana - aanvraag 3 projecten t.b.v.  Specialistisch 

centrum voor orthopedie

MUMC+ - EBB functionele handen training bij kinderen met een 

unilaterale CP

UMaastricht,  M. Goossens - Built your own treatment (jeugdreuma) 

Stichting Ballon de Blauwe Vogel - 5 ballonvaarten
Cloudcuddle - hulp aan ouders na de coronacrisis
Stichting Euro-Chess Foundation - Eurochess 2020
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LASTEN
Werkelijk Werkelijk

2020 2019
€ €

D. 60 TOPtalenten - 60-jarig jubileum Stichting Vooruit

-                64.413       

Totaal doelstelling D -                64.413       

90.270       167.174     

9. Wervingskosten

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2020 2019

€ €

Onderhoud website 2.766         2.820         

Fondsenwerving -                54              

2.766         2.874         

10. Kosten beheer en administratie

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2020 2019

€ €

Accountantskosten 1.815         3.900         

Public Relations -                1.372         

Bankkosten 215            323            
Representatiekosten -                50              
Vrijwilligersvergoeding -                7.441         
Doorberekening kosten Adelante 10.080       -                

Overige 383            2.303         

12.493       15.389       

Toelichting:

De doorberekende kosten van Adelante betreffen kosten voor de personele ondersteuning voor  

administratieve en secretariële werkzaamheden.

Donaties aan 60 kinderen met een wens (talent) in het kader van het 

60-jarig jubileum  van stichting Vooruit

Totaal doelstellingen gefinancierd uit opbrengsten van effecten
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LASTEN

11. Financiële baten en lasten

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2020 2019

€ €
Financiële baten:

Rentebaten -                23              

Dividend 9.287         12.698       

Gerealiseerd resultaat bij verkoop effecten 361.137     36.579       

Waarderingsverschil beleggingen -                418.455     

370.424     467.755     

Financiële lasten:

Service fee beleggingen 15.184       21.462       

Waarderingsverschil beleggingen 164.163     -                

179.347     21.462       

Saldo financiële baten en lasten 191.077     446.293     

Toelichting:

Het waarderingsverschil beleggingen heeft betrekking op niet-gerealiseerd resultaat dat is ontstaan 

door verschillen tussen de verkrijgingsprijs en de actuele waarde van de effecten.
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Resultaatbestemming

Omtrent resultaatbestemming is statutair niets bepaald. Het resultaat is, conform bestuurs-

besluit, verdeeld zoals opgenomen onder pagina 10.

Gebeurtenissen na balansdatum

De impact van COVID-19 loopt vanuit 2020 door naar 2021. Begin 2021 is het COVID-19 dossier 

wel complexer geworden door met name mutaties van het virus. Deze mutaties zorgen 

bijvoorbeeld voor een groter aantal besmettingen. 

Anticiperend op deze ontwikkelingen zijn begin 2021 overheidsmaatregelen ten opzichte van 2020 

verder aangescherpt, door onder andere het invoeren van een avondklok, het sluiten van openbare 

plaatsen, scholen, horeca en detailhandel.

Vooralsnog hebben beleggers, wat hun rendementen betreft, maar beperkt schade geleden door 

de coronacrisis of zelfs een positief rendement geboekt.

Het snel beschikbaar komen van enkele coronavaccins in 2021 heeft de hoop van beleggers op 

een snelle terugkeer naar ‘normaal’ een flinke impuls gegeven. Maar omdat niet

iedereen meteen kan worden gevaccineerd, zijn we voorlopig nog niet af van de sociale en 

economische gevolgen van de coronacrisis. 

Wat betreft de beleggingsportefeuille van Stichting Vooruit: de ING, waar het beheer is 

ondergebracht, blijft voortdurend inspelen op de steeds veranderende marktomstandigheden. 

Ondanks vele onzekerheden blijft ze perspectief zien; naar huidig inzicht is er geen sprake van een 

materiële onzekerheid over de financiële continuïteit van stichting Vooruit.
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LASTEN

Kosten Totaal Totaal

Wervings- beheer en 

Bestemming Besteed aan doelstellingen kosten administr. 2020 2019

Lasten A B C

€ € € € €

Giften uit opbrengsten 

van effecten 33.770 30.500 26.000 90.270 167.174

Kosten website 2.766 2.766 2.874

Accountantskosten 1.815 1.815 3.900

Public Relations -           -             1.372

Algemene kosten 10.678 10.678 10.117

Totaal 33.770 30.500 26.000 2.766 12.493 105.529 185.437

A = Adelante Kinderen en kinderen in Limburg

B = Derde Wereld

C = Wetenschappelijk onderzoek

2.5.1  Kengetallen

2020 2019

 Besteed aan wervingskosten t.o.v. totale baten 0,74% 0,51%

 Besteed aan doelstellingen t.o.v. totale baten 24,10% 29,86%

 Besteed aan doelstellingen t.o.v. totale lasten 31,69% 80,80%

 Besteed aan beheer & administratie t.o.v. totale baten 3,33% 2,75%

2.5.2  Verschillenanalyse

Het resultaat is in 2020 met € 89.670,- positief, maar flink lager t.o.v. het positieve resultaat 

van 2019 ad € 352.918,- . De totale beleggingsresultaten waren in 2020 een stuk lager dan in 

2019.
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2.6 VASTSTELLING JAARREKENING 2020

De jaarrekening 2020 is opgemaakt door de ambtelijk secretaris d.d. 04-06-2021

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2020 vastgesteld op  04-06-2021

Mw. prof.dr. C.G. Faber, voorzitter

Mw. drs. Y.Y. van Horn, secretaris

Dhr. prof. dr. G.M.H. Mertens, bestuurslid

Mw. dr. H.M. Staal, bestuurslid
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3. Overige gegevens



3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Bezoldiging bestuur

De bestuurders van Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap voeren hun functie 

onbezoldigd uit.

3.2 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT  

Aan: het algemeen bestuur van Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening  2020 van Stichting Vooruit voor kinderen met een 

handicap te Heerlen 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 Vooruit voor kinderen met 

een handicap per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de winst- en verliesrekening 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 Vooruit voor kinderen met een handicap 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.  

Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus 

Het coronavirus heeft ook invloed op de Stichting Vooruit voor kinderen met een 

handicap. In de toelichting op pagina 7 van het bestuursverslag en pagina 21 in de 

jaarrekening geeft het bestuur een toelichting op de huidige en onzekere (financiële) impact 

en haar plannen om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan. Het bestuur 

geeft aan dat het weliswaar moeilijk is in te schatten wat de invloed van COVID-19 is op 



de financiële prestaties en gezondheid, maar verwacht niet dat er sprake is van materiële 

onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg 

van deze aangelegenheid.  

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;  

- de overige gegevens.   

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

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, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-

Richtlijn 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 in Nederland geldende RJ-

Richtlijn 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 onderneming 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 bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten 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. 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming 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.   

Heerlen, 1 juli 2021 

OAMKB Parkstad 

d.r.s. M.F.J. Voragen RA  
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