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Kenmerk Behandeld door Datum

19110 WKO 26 maart 2021

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen

de balans met tellingen van € 90.348 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van

€ 54.632, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Kind Beter te Den Haag bestaande uit

de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de toelichting

samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van de

besloten vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid

van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de besloten

vennootschap.

Bevestiging

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

de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



BESTUURDERSVERSLAG

Achtergrond:

In 2012 is onze Fenn geboren. Hij leek aanvankelijk een gewone jongen, maar al snel bleek dat hij een

zeldzame aandoening heeft. 

De genetische afwijking op het FoxP1 gen is nog maar kort bekend en er is nog geen fundamenteel

onderzoek verricht naar de oorzaak en een mogelijke oplossing. Momenteel zijn er een 100-tal kinderen

internationaal in beeld met deze afwijking. De gradatie waarin dit syndroom zich openbaart varieert van

kind tot kind. 

Samen met de medische universiteit van Leiden (LUMC) is er een onderzoeksprogramma gedefinieerd.

Hiertoe moet er een financiering tot stand komen. De Stichting Kind Beter is in het leven geroepen om

hierin te gaan voorzien.

Bij de oprichting van Stichting Kind Beter in 2018 was het de bedoeling dat we meteen vol van start

zouden gaan met het opzetten van een website, het aanvragen van de ANBI status en het werven van

fondsen. Helaas is dat, door gezondheidsredenen, niet meteen gelukt. 

Einde 2018 zijn we pas aan de slag gegaan met het opzetten van de website in het Nederlands en het

Engels. Daarna hebben we, met succes, de ANBI status aangevraagd.

Visie:

We geloven dat, met de juiste inspanning, medemensen te overtuigen zijn om bij te dragen aan een

oplossing voor zeldzame ziektes.

Ambitie:

Binnen een termijn van vijf jaar een oplossing voor FoxP1. Door de vertraging i.v.m. Covid-19 moeten wij

deze doelstelling wellicht iets verruimen, maar de ambitie voor een oplossing blijft onverminderd van

kracht.

Doelstelling:

In eerste instantie:

De financiering van een onderzoek naar de oorzaak en een mogelijke genezing van de    

zeldzame ziekte FoxP1 syndroom;

Het financieren van mogelijke medische behandeling/medicijnen ter genezing van FoxP1    

syndroom.

In tweede instantie:

Het screenen van mogelijke aanpalende ziektes die door deze studie voor nadere analyse in 

aanmerking kunnen komen.

Algemeen:

Het ontwikkelen en onderhouden van relevantie relaties ter bevordering van het realiseren van vernoemde

doelstellingen.

Organisatie en bestuur: 

De stichting had geen medewerkers in dienst. De samenstelling van het bestuur is in 2018 niet gewijzigd.

Het bestuur is onbezoldigd. Inmiddels hebben we versterking gekregen van twee vrijwillige medewerkers

Funding, Caroline Valk en Sylvia Bos. Tevens is er nog een ouderpaar met een FoxP1 kindje (Tom

Wesseling en Annemiek Linn) actief voor ons aan de slag.



Tot slot: 

Door Corona was het moeilijk om actief te werven. Niet alleen zijn bedrijven minder geneigd om te

doneren, ook hebben wij zelf op persoonlijk vlak meer uitdagingen door het thuisonderwijs van onze zoon

in de afgelopen lock downs. Door de actie van Tom en Annemiek, Walking in her shoes 

(walkinginhershoes.nl) hebben we in 2020 toch een heel mooi bedrag kunnen ophalen. We hopen in 2021

weer vol aan de gang te kunnen om fondsen te werven en hebben goede hoop voor wederom een mooi

bedrag in 2021.

Wij blijven knokken voor ons einddoel: een onderzoek naar FoxP1 met daaraan gelinked andere genetische

ziektes. Omdat ieder kind het verdient om beter te worden.

Bestuur Stichting Kind Beter;

Voorzitter Andre de Koning

Secretaris Esther Kloosterman

Penningmeester Wilko Korving



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1) 15.000 -

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 75.348 35.716

90.348 35.716

Stichting Kind Beter te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Vermogen 90.348 35.497

Kortlopende schulden  (3)

Overlopende passiva - 219

90.348 35.716

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Donaties  (4) 39.749 49.715

Onderzoekskosten  (5) -15.000 15.000

Bruto-omzetresultaat 54.749 34.715

Lasten

Overige bedrijfslasten  (6) 117 332

Resultaat 54.632 34.383

Stichting Kind Beter te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

Op 23 mei 2018 heeft de oprichting van Stichting Kind Beter bij notariële akte plaatsgevonden.

De doelstellingen van de Stichting zijn:

Het verruimen van de kennis ten aanzien van FOXP1 in het bijzonder en andere daaraan te relateren

genetische afwijkingen. 

Het financieren van daarop gericht onderzoek en ontwikkeling van gen gerichte therapieën voor FOXP1 en

daaraan getalenteerde syndromen. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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

Financiële vaste activa

Vorderingen op deelnemingen

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige

vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden.

Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van

disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat

gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste

waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's 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.

Stichting Kind Beter te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -



Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar.

Lasten algemeen

De kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Stichting Kind Beter te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

31-12-2020

€

31-12-2019

€

1. Financiële vaste activa

Overige vorderingen 15.000 -

Overige vorderingen

Vordering onderzoek st. LUMC 15.000 -

2. Liquide middelen

ING Bank N.V. 75.348 35.716

De liquide middelen staan te vrije beschikking.

Stichting Kind Beter te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -



PASSIVA

3. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Overige overlopende passiva - 219

Stichting Kind Beter te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -



5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

4. Donaties

Donaties 39.749 49.715

5. Onderzoekskosten

Onderzoekskosten -15.000 15.000

Bijdrage klinische genetica LUMC.

Personeelsleden

Bij de besloten vennootschap waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

6. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten - 205

Verkooplasten - 28

Algemene lasten 117 99

117 332

Kantoorlasten

Drukwerk - 132

Automatiseringskosten - 73

- 205

Verkooplasten

Reclamelasten - 28

Algemene lasten

Bankkosten 117 99

Stichting Kind Beter te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -




