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1.  OPDRACHT EN RAPPORT



               Stichting Zion Child Care Trust International

               het bestuur

               Weverstraat  32

               1445 BE  PURMEREND

Referentie: 1898/rz                Purmerend, 31 juli 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geacht stichtingsbestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

dr. J. (Jan) Smit

penningmeester

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Zion Child Care Trust

International te Purmerend samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur

van de stichting verstrekte gegevens.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

 - 3 -



Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

Activiteiten verslagjaar

Visie

De doelstelling van Stichting Zion Child Care Trust International wordt in artikel van de statuten als volgt

omschreven:

Het initieren en ondersteunen van projecten voor kansarme kinderen in Thailand en het verrichten van alle

verdere handelingen, die met vorenstaande in ruimste zin verband houden en of bevorderlijk kunnen zijn.

- dr. J. (Jan) Smit (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

- T. Francissen-van Bergeijk (voorzitter)

niet van toepassing

- J. (Jasper) Smit (bestuurslid)

Blijkens de akte d.d. 04-01-2002 werd de stichting Stichting Zion Child Care Trust International per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37099829.

Thailand

Ook in 2018 mochten we weer ondersteuning bieden aan een project in Thailand wat gericht is op meisjes

waarvan de moeders in de gevangenis zitten en meisjes die door de detentie van de moeder zonder zorg

zijn achtergelaten in hun dorp van herkomst.

De problematiek is enorm en veel meisjes worden slachtoffer van misbruik en human trafficking. Binnen het

project vinden ze een veilig en liefdevol thuis, goede voeding, medische zorg en scholing.

Daarnaast wordt er binnen dit project indien nodig ondersteuning gegeven voor een nieuwe start van

vrijgelaten moeders in geval dat het meisje veilig naar de moeder kan terugkeren.

India

In 2018 hebben wij mogen helpen met het opzetten van een voedselprogramma in een van de grote

sloppen wijken in Tenali, Andhra Pradesh, hebben we een aantal waterputten mogen laten slaan en mogen

bijdragen aan de opzet van een vocational school voor meisjes.

Gedurende 2018 is er hard gewerkt aan het maken van een goede professionele (Engelstalige) website en

is er veel activiteit geweest op de speciale Baan Zion Face Book pagina, Linkedin en Twitter om meer

aandacht te krijgen voor dit project in Thailand. Dit heeft geleid tot positieve contacten in m.n. de USA,

voor dit project in Thailand.

Het is een groeiend project kijkend naar de bovengenoemde nood onder jonge kwetsbare meisjes in

Thailand en het ons doel om via alle ter beschikking staande social media en persoonlijke contacten in 2019

bij te kunnen dragen aan het redden en huisvesten van meer meisjes.

Voor het ondersteunen van het project in India zijn geen extra financien vrijgekomen, maar we hopen dat

in 2019 door actief werven via onze website, FaceBook en persoonlijke contacten in m.n. de USA er verdere

bijdrage aan de groei van dit project mag worden gegeven.
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2.  JAARREKENING



Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 9.041 3.061

Totaal activazijde 9.041 3.061

31 december 2018 31 december 2017

 - 6 -



Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 9.041 3.061

9.041 3.061

Totaal passivazijde 9.041 3.061

31 december 2018 31 december 2017

 - 7 -



Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Ontvangen donaties 120.535 25.461

Bestedingen projecten 111.765 22.500

Resultaat 8.770 2.961

Verkoopkosten 1.166 -

Kantoorkosten 1.624 405

Som der bedrijfskosten 2.790 405

Resultaat 5.980 2.556

2018 2017
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 5.980 2.556

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.980 2.556

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.980 2.556

Mutatie geldmiddelen 5.980 2.556

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 3.061 505

Mutatie geldmiddelen 5.980 2.556

Stand per 31 december 9.041 3.061

2018 2017
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Stichting Zion Child Care Trust International, statutair gevestigd te Purmerend is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder dossiernummer 37099829.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van

de voorraden.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rekening courant bank 9.041 3.061

Het saldo van de rekening staat vrij ter beschikking.
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Kapitaal 9.041 3.061
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Ontvangen donaties

Ontvangen donaties 120.535 25.461

Projecten

Bestedingen projecten - 22.500

Project Baan Zion-Thailand 107.431 -

Project Tenali-India 4.334 -
111.765 22.500

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 1.166 -

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 405

Kantoorkosten 350 -

Notebook ZCCT 1.274 -
1.624 405
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