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JAAROVERZICHT BANKREKENING 
2017 is een bijzonder jaar geweest voor de stichting. Er waren meer inkomsten nodig om de kinderen (en 
tehuizen waarin zij wonen) nog meer, nog langer en nog verder te helpen. Dat geld was nodig om: 

• jongeren te ondersteunen die de tehuizen met 18 jaar moeten verlaten en er helemaal alleen voor staan. 
Zij krijgen van ons een studiebeurs zodat ze een goede opleiding krijgen en op die manier een mooie start 
kunnen maken met hun zelfstandige leven; 

• voortzetting van ons 'gewone werk' dat altijd door gaat. Want we blijven altijd concrete, kleinschalige 
projecten doen die de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal verbeteren; 

• om samen met de kinderen voor wie wij werken het boek ‘Opgroeien in Tegenwind, kindkracht uit Nepal’ 
te maken, dat niet alleen helpt bij verbetering van de (naams)bekendheid van de stichting en ons werk, 
maar vooral ook bijdraagt aan het verbeterde gevoel van eigenwaarde van de kinderen die er aan hebben 
meegewerkt; 

• om te voldoen aan alle, steeds hogere eisen qua administratie, boekhouding en bedrijfsvoering.   

Om dit alles te realiseren, hebben we het werk met en vooral en ten bate van de kinderen naar een hoger plan 
getrokken. Investeren was daarbij het sleutelwoord. Een van de manieren waarop dat is gebeurd, is dat onze  
founder (Tjitske Weersma) meer uren heeft gemaakt, die nu deels zijn vergoed.  
 

 

 



BALANS 
 

 
 

TOELICHTING  
Grootboek 
nummer 

Wat Toelichting 

010 Hardware Aanschaf van een Nas voor veilige en verantwoorde 
(AVG proof) opslag van gegevens en archief van de 
stichting 

015 Vooruit betaalde kosten boek Kosten voor onder meer het grafisch ontwerp, de 
correctie, druk, aflevering van ons boek ‘Opgroeien in 
Tegenwind, kindkracht uit Nepal’ 
http://4smilingfaces.nl/boek/  

014 Bestemde reserve aardbevingsschade Donaties die zijn binnengekomen naar aanleiding van 
de aardbevingen van 2015. Deze donaties zijn/worden 
besteed aan herstel van aardbevingsschade en/of 
projecten die direct zijn gelinkt aan de aardbevingen, 
zoals de buitenschoolse opvang SHCOP. De kinderen 
die daar worden opgevangen zijn allemaal slachtoffer 
van de aardbevingen. 
http://4smilingfaces.nl/tehuisschop/  

 

 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN (winst & verlies)  

 

 

TOELICHTING  

 

Grootboek 
nummer 

Wat Toelichting 

400  Uitgaven verbetering levenscondities Uitgaven voor onze reguliere projecten 
http://4smilingfaces.nl/onzeprojecten/  

401  Uitgaven studiebeurzen  Uitgaven voor school/collegegeld, boeken, schriften, 
leermiddelen (etc.), uniformen, schoenen, vervoer en 
lunch van onze beursontvangers. 
http://4smilingfaces.nl/studiebeurzen/  

402  Uitgaven in Nepal Uitgaven gedaan tijdens ons werkbezoek aan Nepal in 
februari/maart 2017. Het gaat om uitgaven t.b.v. de 
kinderen, onder meer aan traktaties, uitjes, 
verjaardagscadeautjes en dergelijke.  
http://4smilingfaces.nl/beeld/vlog2017/  



 

 

BLIK OP 2018 
2017 was het jaar van investeringen wordt 2018 het jaar van drie dingen: 
- concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in de 3 kindertehuizen en 

buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal; 
- ondersteuning van kinderen die er helemaal alleen voor staan als ze met 18 jaar deze tehuizen moeten 

verlaten zonder enig vangnet om op terug te vallen. Wij bieden hen een kansrijke toekomst, zodat ze hun 
eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. 

410  Uitgaven boek Kosten voor onder meer het grafisch ontwerp, de 
correctie, druk, aflevering van ons boek ‘Opgroeien in 
Tegenwind, kindkracht uit Nepal’. 
http://4smilingfaces.nl/boek/  

411  Uitgaven boek porti Kosten voor het verzenden van bestelde boeken, die 
zijn betaald door de bestellers. 

431  Reis- en verblijfkosten Kosten voor twee economy class retour tickets 
Amsterdam-Kathmandu voor het werkbezoek aan 
Nepal van februari/maart 2017 voor Tjitske Weersma 
(founder) en Ronnie Dankelman (fotograaf), die mee 
ging om foto’s te maken voor ons boek.  
http://4smilingfaces.nl/boek/  

451 Afschrijvingen Dit betreft de afschrijving van de Nas, jaar 1 van 5 
470  Boekhoudprogramma Dit betreft uitgaven voor het online 

boekhoudprogramma van e-Boekhouden; omdat wij op 
de website hun logo hebben geplaatst, krijgen we 50% 
korting. 

471 Fondsenwerving  Dit betreft uitgaven voor de werving van fondsen zoals 
lidmaatschap van fondsenwerving.nl 

480   Cursussen en seminars  - lessen Nepalees voor nog betere communicatie 
met de kinderen waarvoor wij werken; 

- cursus boekhouden noodzakelijk met het oog op 
de steeds hogere professionaliteitseisen die 
worden gesteld aan goede doelen. 

490 Freelance uren  Uitgaven voor de gewerkte uren, die onze 
professionele kracht op freelancebasis verricht.  
€ 11.736,06 – € 2.464,58 (21% btw) = € 9.271,49 
€ 9.271,49 : 700 (betaalde uren) = € 13,24 per uur 

491 Bestuursaansprakelijkheid Kosten voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
en de verlenging daarvan. 

800 Inkomsten verbetering 
levenscondities 

Giften en donaties die zijn binnen gekomen voor onze 
reguliere projecten in 3 tehuizen en buitenschoolse 
opvang die wij steunen. 
http://4smilingfaces.nl/onzeprojecten/  

801 Inkomsten studiebeurzen Opbrengst van gehonoreerde fondsaanvragen voor 
school/collegegeld, boeken, schriften (etc.), uniformen, 
schoenen, vervoer en lunch bij onder meer vermogens-
, familie- en hybride fondsen, kerkgenootschappen en 
kloosterordes en kringloopwinkels. 
http://4smilingfaces.nl/studiebeurzen/  

810 Inkomsten boek  Opbrengst van de verkoop van ons boek.  
http://4smilingfaces.nl/boek/  

820 Inkomsten NWCSS muur Opbrengst van gehonoreerde fondsaanvragen voor de 
bouw van een veiligheidsmuur rond het NWCSS 
weeshuis bij onder meer vermogens-, familie- en 
hybride fondsen, kerkgenootschappen en 
kloosterordes en kringloopwinkels. 

 Saldo verlies  We hebben er bewust voor gekozen dat 2017 is een 
jaar geweest van investeringen.  



- heropbouw van een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk kunnen blijven 
doen.   

ONDERTEKENING 
Deze jaarrekening is opgesteld door onze professionele kracht, het bestuur en in goed overleg en met in 
achtneming van het advies van een accountant.   

Amersfoort, 23 juni 2018 
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Tjitske Weersma, founder  
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