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JAAROVERZICHT BANKREKENING 
In de jaarrekening van 2020 richten wij onze blik op 2021 en gaven aan dat 2021 het jaar zou worden van 
de continuïteit: 

- We gaan door met de concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in 
de 3 kindertehuizen en buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal; 

- We gaan door met de 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 door 
middel van studiebeurzen en indien nodig een veilige woonplek een kansrijke toekomst, zodat ze hun 
eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. 

- We gaan door met het geven van noodhulp in tijden van (natuur)rampen (aardbeving 2015) en crises 
(corona 2020/21).   

- We bouwen verder aan een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk kunnen 
blijven doen.    
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BALANS 

 

TOELICHTING 
Grootboek Wat Toelichting 
010 Hardware Nas (back-up server) voor veilige en verantwoorde 

(AVG proof) opslag van gegevens en archief van de 
stichting. Nu volledig afgeschreven. 

Laptop omdat de stichting al jaren volledig digitaal 
werkt en ook de contacten met Nepal zoveel mogelijk 
digitaal verlopen. Dit is de meest praktische en 
bovendien kostenbesparende oplossing.  

101 Zakelijke betaalrekening Zakelijke betaalrekening 
102 Zakelijke spaarrekening In verband met de lage rente is het spaargeld 

toegevoegd aan de betaalrekening.  
103 Saldorekening studiebeurzen Op deze saldorekening storten wij de fondsen die 

nodig zijn voor de bekostiging van de studiebeurzen. 
104 Saldorekening reserve Op deze saldorekening storten wij de fondsen die 

nodig zijn voor de bekostiging van onze overige 
activiteiten. 

115 Vooruitbetaalde 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/  

120 Eigen vermogen Eigen vermogen 
140 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 (in)direct 
slachtoffer van de aardbevingen. 
http://4smilingfaces.nl/tehuisschop/  

141 Bestemde reserve studiebeurzen Inkomsten die zijn gereserveerd voor besteding aan 
ons studiebeurzenprogramma.  
https://4smilingfaces.nl/studiebeurzen/ 
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STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN 

 
TOELICHTING     
Code Omschrijving Toelichting 
400 UITGAVEN VERBETERING LEVENSCONDITIES Uitgaven voor onze reguliere projecten 

https://4smilingfaces.nl/nl/onzeprojectenentehuizen/  
401 UITGAVEN STUDIEBEURZEN Uitgaven voor school/collegegeld, boeken, schriften, 

leermiddelen (etc.), uniformen, schoenen, vervoer en 
lunch van onze beursontvangers. Dit jaar zijn er minder 
uitgaven gedaan, omdat de meeste opleidingen door 
de coronacrises maanden hebben stilgelegen, 
waardoor ook de betaling van studiegelden is 
uitgesteld. 
https://4smilingfaces.nl/studiebeurzen/  

403 UITGAVEN CORONA NOODHULP Deze is vooral bestemd voor de gezinnen van de 
SHCOP-kinderen en hun familie. De ouders van 
betrokken gezinnen zijn door de crises hun werk 
kwijtgeraakt en het weeshuis krijgt van de ene op de 
andere dag niet of nauwelijks meer donaties. 
Voedselhulp is dus van levensbelang. 
https://4smilingfaces.nl/voedselgeld020721/  

410 UITGAVEN BOEK Ons boek is pr-matig wel, maar commercieel gezien 
helaas geen succes. We moeten ons verlies nemen. We 
gebruiken het boek nu voor het werven van fondsen en 
binden van nieuwe relaties. 

411 UITGAVEN BOEK PORTI Kosten voor het verzenden van bestelde boeken, die 
zijn betaald door de bestellers. 
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420 BANKKOSTEN VERBETERING 
LEVENSCONDITIES 

Kosten die de bank rekent voor overmaking van geld 
naar Nepal bestemd voor onze reguliere projecten. 

421 BANKKOSTEN STUDIEBEURZEN Kosten die de bank rekent voor overmaking van geld 
naar Nepal bestemd voor ons 
studiebeurzenprogramma. 

422 BANKKOSTEN OVERIG Kosten die de bank rekent voor het hebben van een 
zakelijke bankrekening. 

430 REPRESENTATIE Kosten gemaakt voor consumpties tijdens 
(bestuurs)vergaderingen, netwerkgesprekken en 
werkoverleggen. 

431 REIS- EN VERBLIJFKOSTEN In 2021 zijn we niet in Nepal geweest. 
440 REPRORECHT Verplichte afdracht aan Stichting Reprorecht. 
441 KAMER VAN KOOPHANDEL Proefbetaling ter verificatie van rekeninggegevens. 
450 WEBSITE EN HOSTING Kosten gemaakt voor domeinregistratie en hosting van 

onze website. 
451  AFSCHRIJVINGEN Dit betreft de afschrijving van de Nas, jaar 5 van 5 en de 

laptop, jaar 3 van 5. 
460 KANTOORBENODIGDHEDEN Kosten voor a4 papier, inktcartridges, enveloppen e.d. 
462 DRUKWERK EN PORTI Flyer over ons boek  
463 SOFTWARE EN ONLINE DIENSTEN Kosten voor abonnementen op Dropbox, iCloud, 

beveiliging en dergelijke. Allemaal services die nodig 
zijn voor goede en veilige digitale bedrijfsvoering. 

464 COMPUTERHULP Incidentele kosten voor ondersteuning van 
computerproblemen. 

470 BOEKHOUDPROGRAMMA Boekhoudprogramma dat nodig is voor de goede 
bedrijfsvoering en administratie van de stichting. 

471 FONDSENWERVING Dit betreft uitgaven voor de werving van fondsen zoals 
lidmaatschap van fondsenwerving.nl en porti voor 
verzending fondsaanvragen. 

490 FREELANCE UREN Uitgaven voor de gewerkte uren, die onze 
professionele kracht op freelancebasis verricht.  
€ 9.594,28 - € 2.014,80 (21% btw) = € 7.579,48 
€ 7.579,48 : 711 (betaalde uren) = € 10,66 netto per uur 

491 BESTUURSAANSPRAKELIJKHEID Kosten voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
en de verlenging daarvan. 

492 KILOMETERVERGOEDING € 0,19 per gereden kilometer. 
800 INKOMSTEN VERBETERING 

LEVENSCONDITIES  
Giften en donaties die zijn binnengekomen voor onze 
reguliere projecten in 3 tehuizen en buitenschoolse 
opvang die wij steunen. 

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.  
https://4smilingfaces.nl/studiebeurzen/  

803 INKOMSTEN CORONA NOODHULP Opbrengst van speciale oproepen op de sociale media 
en fondsenwerving voor financiering van door de 
coronacrises noodzakelijke voedselhulp.  
https://4smilingfaces.nl/coronapandemie240920/  

804 INKOMSTEN ROOFTOPGARDEN Opbrengst van gehonoreerde fondsaanvragen voor 
upgrading en uitbreiding van de dak moestuin bij de 
buitenschoolse opvang SHCOP, die tijdens de 
coronapandemie van levensbelang is gebleken.  
https://4smilingfaces.nl/shcopcoronanoodhulp310520/ 

810 INKOMSTEN BOEK Opbrengst van de verkoop van ons boek.   
https://4smilingfaces.nl/nl/doemee/boek/  

9998 Eindresultaat Aanvankelijk leek 2021 financieel een heel moeilijk jaar 
te worden, want tot/met augustus kwam er ‘maar 600 
euro aan giften binnen. Gelukkig is het daarna nog een 
mooi jaar geworden en sluiten we 2021 af met een 
batig saldo. 

  Saldo  
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BLIK OP 2022 
2022 wordt het jaar van koppig doorgaan op de ingeslagen weg: 

- We gaan door met de concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in 
de 3 kindertehuizen en buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal; 

- We gaan door met de 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 door 
middel van studiebeurzen en indien nodig een veilige woonplek een kansrijke toekomst, zodat ze hun 
eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. 

- We gaan door met het geven van noodhulp in tijden van (natuur)rampen (aardbeving 2015) en crises 
(corona 2020/21).   

- We bouwen verder aan een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk kunnen 
blijven doen.   

- We lanceren onze geheel vernieuwde website; de bouw daarvan is ons gratis aangeboden door 
Remco de Waal van Remwerk. 🙏🏽 

- We gaan door met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om fondsen te werven.  
- We gaan op zoek naar een ander kanaal om geld naar Nepal over te maken tegen lagere kosten. 
 
ONDERTEKENING 
Deze jaarrekening is opgesteld door onze professionele kracht, het bestuur en in goed overleg met en in 
achtneming van het advies van een accountant.   

Amersfoort, maart 2022 
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