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Onderwerp

Jaarrapport 2020

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 beoordeeld.

2                BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur

Onze conclusie
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Het Babyhuis te Dordrecht over 2020
beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld  geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Het Babyhuis
per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020  in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de winst-en-verliesrekening over 2020;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor
de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Het Babyhuis zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze
conclusie.



Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 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.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen  bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de
zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:
- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde

stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen
identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang
voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren
van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en
het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren
van cijferanalyses; 

- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de

jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op

de onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de

daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld

 lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Beoordelingsverklaring
afgegeven op 29 juni 2021

- 3/32 -



3                ALGEMEEN

3.1                Activiteiten
Stichting het Babyhuis biedt opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te
ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en
kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilig leefklimaat.

In het Babyhuis staan liefde, veiligheid en warmte centraal. Moeders vinden hier de rust om aan het
moederschap te wennen en te omarmen. Daarnaast volgen zij het intensieve hulpverleningsprogramma,
met als doel: het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind, begeleiding
naar zelfredzaamheid, het creëren van een solide financiële gezinssituatie en het organiseren van
onderdak en een goede dagbesteding. In het Babyhuis draaien het kernteam (gedragsdeskundige,
kraamverzorgende en coördinator zorg) en het team vrijwilligers diensten en is er 24 uurs opvang en
begeleiding. In zowel de Moeder-Kind units als het Babyhuis draaien vrijwilligers diensten. Dit gebeurt 24
uur per dag voor het Babyhuis en twaalf uur per dag voor de Moeder-Kind units.

Doel van deze vormen van zorg is het tot stand brengen, bevorderen en continueren van hechting tussen
moeder en kind en op den duur een veilige terugkeer van beiden naar een eigen woonomgeving. Op
basis van de hulpvraag, de beschikbaarheid en de samenstelling van de groep opgevangen moeders
wordt gekeken of een plaatsing mogelijk is.

Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de
noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden, maar waarvan verwacht wordt dat ze dit wel op
relatief korte termijn kan. Dit mede dank zij een persoonlijk ondersteuningsaanbod, vaak vorm gegeven
met onze samenwerkingspartners (ketenpartners). Het Babyhuis kijkt specifiek naar wat de moeder nodig
heeft en past bij iedere plaatsing persoonlijke zorg op maat aan.

De missie van het Babyhuis is ervoor te zorgen dat de geplaatste kinderen zich veilig voelen en zich
hechten aan hun moeder. Daarnaast bieden wij hulp en zorg aan de moeder met als doel dat ze
uiteindelijk zelfstandig voor haar baby kan zorgen.

Het bestuur, de coördinator zorg en het zorgteam van de Stichting hechten er grote waarde aan de
organisatie op professionele wijze vorm te geven en helder en transparant te zijn over de werkwijze naar
zowel cliënten, ketenpartners als financiers.

3.2                Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- mevrouw B.M. Muller (voorzitter), benoemd 6-11-2015
- mevrouw J.L.M.  van Benthem-den Bakker (secretaris), benoemd 1-7-2016
- mevrouw E.C. Smit, benoemd 1-1-2018
- de heer M.F. Witt (penningmeester), benoemd 23-2-2019

3.3                Oprichtingsgegevens
Bij notariële akte d.d. 23 april 2012 verleden voor notaris Mr. J. Kemper te Rotterdam is opgericht de
stichting Stichting Het Babyhuis. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor
rekening en risico van de stichting Stichting Het Babyhuis. 

3.4                Vestigingen
Naast de vestigingen in Dordrecht en Schiedam (Rotterdam-Rijnmond)  is in 2020 de vestiging in Leiden
geopend.

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Beoordelingsverklaring
afgegeven op 29 juni 2021

- 4/32 -



4                EXPLOITATIERESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 68.516 tegenover  € 179.354 over 2019. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2020

€

Begroting
2020

€

Saldo 2019

€

Verschil 2020

€

Baten
Baten van particulieren 26.669 56.481 16.188 10.481
Baten van bedrijven 53.088 56.481 43.374 9.714
Baten van acties 37.792 - - 37.792
Baten van gemeenten 667.847 794.603 584.172 83.675
Baten van andere organisaties zonder
winststreven 247.266 195.421 355.056 -107.790

Som van de geworven baten 1.032.662 1.102.986 998.790 33.872
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten 250 53.000 3.180 -2.930

Saldo baten 1.032.912 1.155.986 1.001.970 30.942

Kosten
Besteed aan de doelstellingen
Huisvesting 68.358 66.510 63.571 4.787
Exploitatiekosten Babyhuis 63.744 217.529 97.627 -33.883
Personeelskosten 665.546 503.207 393.979 271.567
Ondersteuning 51.567 119.934 39.578 11.989

849.215 907.180 594.755 254.460

Werving baten
Lasten PR en communicatie 25.337 18.583 39.388 -14.051
Overige lasten 2.500 - - 2.500

27.837 18.583 39.388 -11.551

Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten 97.143 90.462 82.286 14.857
Afschrijvingen materiële vaste activa 35.387 35.000 8.930 26.457
Overige kosten beheer en administratie 81.874 94.761 90.805 -8.931

Saldo kosten van beheer en administratie 214.404 220.223 182.021 32.383

Saldo voor financiële baten en lasten -58.544 10.000 185.806 -244.350

Financiële baten en lasten -9.972 -10.000 -6.452 -3.520

Saldo baten en lasten -68.516 - 179.354 -247.870
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4.2                Procentuele verhouding lasten ten opzichte van baten
Uit voorgaand overzicht van baten en lasten blijkt dat:
- wervingskosten bedraagt 2,4% t.o.v. de baten (2019: 3,9%)
- kosten van beheer en administratie bedraagt 17,0% t.o.v. de baten (2019: 18,1%)

4.3                Saldo baten en lasten
De toerekening naar bestemmingsreserves en overige reserves is opgenomen onder aan de winst-en-
verliesrekening in de jaarrekening. Tevens is deze specificatie in de toelichting te lezen.
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5                FISCALE POSITIE

5.1                Vennootschapsbelasting
De stichting beoogt geen winst en heeft alleen ten doel voldoende vermogen te hebben voor de
continuïteit van de stichting. Derhalve is de stichting vrijgesteld van heffing van vennootschapsbelasting.

5.2                ANBI
De stichting beschikt sinds 1 januari 2013 over een ANBI beschikking. 

Hiermee vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan en uw voldoende te informeren omtrent
de jaarcijfers van de stichting. Uiteraard zijn wij graag bereid nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend,
Drechtsteden Accountants en Adviseurs BV

drs. P. Deege 
Accountant-Administratieconsulent              
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

De stichting is ingevolge artikel 396 lid 6 Titel 9 Boek 2 BW vrijgesteld van het opstellen van een
bestuursverslag. Door het bestuur wordt wel een volledig separaat verslag opgemaakt welke op de
website van de stichting opgenomen is.
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JAARREKENING 2020
Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa ten dienste
doelstelling  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 635.473 641.267
Inventaris 2.094 3.494
Vervoermiddelen 17.011 -
Hard- en software 1.865 3.085

656.443 647.846

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 300 300

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Debiteuren 24.943 12.906
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 8.691 4.236
Overige vorderingen en overlopende
activa 171.728 165.163

205.362 182.305

Liquide middelen  (4) 190.467 259.402

 1.052.572 1.089.853
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Continuïteitsreserves 250.470 258.766
Bestemmingsfondsen 218.902 279.122

469.372 537.888

Langlopende schulden  (6)

Hypothecaire leningen 420.000 435.000

Kortlopende schulden  (7)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 15.000 15.000
Schulden aan leveranciers 34.123 15.746
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 43.143 15.274
Overige schulden en overlopende
passiva 70.934 70.945

163.200 116.965

 1.052.572 1.089.853

- 10/32 -



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Begroting
2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten van particulieren  (8) 26.669 56.481 16.188
Baten van bedrijven  (9) 53.088 56.481 43.374
Baten van acties  (10) 37.792 - -
Baten van gemeenten  (11) 667.847 794.603 584.172
Baten van andere organisaties zonder winststreven  (12) 247.266 195.421 355.056

Som van de geworven baten 1.032.662 1.102.986 998.790
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/
of diensten  (13) 250 53.000 3.180

Som der baten 1.032.912 1.155.986 1.001.970

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Huisvesting  (14) 68.358 66.510 63.571
Exploitatiekosten Babyhuis  (15) 63.744 217.529 97.627
Personeelskosten  (16) 665.546 503.207 393.979
Ondersteuning  (17) 51.567 119.934 39.578

849.215 907.180 594.755

Wervingskosten
Lasten PR en communicatie  (18) 25.337 18.583 39.388
Overige lasten  (19) 2.500 - -

27.837 18.583 39.388

Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten  (20) 97.143 90.462 82.286
Afschrijvingen  (21) 35.387 35.000 8.930
Overige kosten beheer en administratie  (22) 81.874 94.761 90.805

214.404 220.223 182.021

Saldo voor financiële baten en lasten -58.544 10.000 185.806
Financiële baten en lasten  (23) -9.972 -10.000 -6.452

Saldo baten en lasten
-68.516 - 179.354
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Saldo 2020

€

Begroting
2020

€

Saldo 2019

€
Resultaatbestemming
Continuïteitsreserves -65.745 - 29.614
Bestemmingsfondsen -2.771 - 149.740

-68.516 - 179.354
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Het Babyhuis (geregistreerd onder KvK-nummer 55178979), statutair
gevestigd te Dordrecht bestaan uit het ondersteunen en verzorgen van moeders die tijdelijk niet in staat
zijn om voor hun eigen kind te zorgen en geen kans maken op reguliere hulpverlening of daar geen
logische plek kunnen vinden. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Het Babyhuis (geregistreerd onder KvK-nummer 55178979) is feitelijk gevestigd op Brouwersdijk
211 te Dordrecht.
De stichting heeft tevens een vestiging in Schiedam op de Willem de Zwijgerlaan 17 (locatie Rotterdam
Rijnmond) en in Leiden op de Steenschuur 17.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Het Babyhuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Daarbij is (zoveel mogelijk) aangesloten op de Richtlijnen voor Fondswervende
instellingen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa ten dienste doelstelling
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
paragraaf.
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Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden als bestemmingsreserve gekenmerkt. Jaarlijks vallen deze vrij ter
grootte van de jaarlijkse afschrijving op het activum waarvoor subsidie voor verkregen is.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering. 

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.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in
de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt.

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 DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten wegens geleverde prestaties,
gemeentegelden en/ of vrijwilllige bijdragen toerekenbaar aan het verslagjaar en lasten op basis van
historische uitgaafprijs en voor zover toerekenbaar aan het verslagjaar.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden primair verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen
Algemeen

De personeelsbeloningen worden in de toelichting volledig gespecificeerd. Vervolgens worden de kosten
van zorgpersoneel toegerekend aan de doelstellngskosten.

Pensioenen

De stichting is met ingang van 2017 aangesloten bij Pensioenfonds Welzijn met terugwerkende kracht
naar de eerste indiensttrredingdatum van een medewerker. Dit pensioenfonds heeft het karakter van een
bedrijfspensioenfonds. Een belangrijk kenmerk van zo'n pensioenfonds is dat de werkgever geen plicht
heeft tot aanvulling van tekorten. De premies worden in de jaarrekening verantwoord als deze
verschuldigd zijn. Nog niet betaalde premies over enig boekjaar worden als verplichting onder de
schulden opgenomen. 

Afschrijvingen
De afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

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

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen
De stichting is vrijgesteld voor heffing van vennootschapsbelasting.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa ten dienste doelstelling

Bedrijfs-
gebouwen en

-terreinen

€

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Hard- en
software

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari
2020
Aanschaffingswaarde 647.530 29.511 1.158 6.084 684.283
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -6.263 -26.017 -1.158 -2.999 -36.437

641.267 3.494 - 3.085 647.846

Mutaties 
Investeringen 24.019 - 19.965 - 43.984
Afschrijvingen -29.813 -1.400 -2.954 -1.220 -35.387

-5.794 -1.400 17.011 -1.220 8.597

Boekwaarde per 31 december
2020
Aanschaffingswaarde 671.549 29.511 21.123 6.084 728.267
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -36.076 -27.417 -4.112 -4.219 -71.824

Boekwaarde per 31 december
2020 635.473 2.094 17.011 1.865 656.443

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  3-10
Inventaris  20
Vervoermiddelen  20
Hard- en software  20
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2. Financiële vaste activa

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen
Waarborgsommen 300 300

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Debiteuren
Te vorderen uitstaande facturen ultimo boekjaar 24.943 12.906

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen 8.691 4.236

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 528 954
Overlopende activa 171.200 164.209

171.728 165.163

Overige vorderingen
Netto lonen 528 954

Overlopende activa
Nog te ontvangen donaties 26.448 62.500
Huur 2.878 2.846
Verzekeringen 6.705 1.331
Leasekosten auto 449 448
Nog te ontvangen gemeentegelden 134.720 97.084

171.200 164.209

4. Liquide middelen
Rabobank Betaalrekeningen 182.860 204.616
Rabobank Huishoudpotten 2.739 49.419
Rabobank Spaarrekeningen 4.868 5.367

190.467 259.402
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Passiva

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

5. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserves 250.470 258.766

Bestemmingsfondsen 218.902 279.122

469.372 537.888

Naast de hierna volgende toelichtingen is het verloop van de reserves en bestemmingsfondsen nader
toegelicht in bijlage 2 bij deze jaarrekening.

2020

€

2019

€

Continuïteitsreserves
Stand per 1 januari 258.766 245.129
Vrijval bestemmingsfonds 57.449 2.808
Resultaatbestemming -65.745 29.614
Onttrekking ten behoeve van bestemmingsfondsen - -18.785

Stand per 31 december 250.470 258.766

Het bestuur van de stichting heeft vastgesteld dat zij er naar streeft in het kader van continuïteit maximaal
1x de jaarbegroting van de lasten van het Babyhuis als continuïteitsfonds aan te houden.

Per 31 december 2020 luidt de verdeling van de continuïtieitsreserve per babyhuis als volgt;
- Dordrecht € 194.777
- Rotterdam Rijnmond € 55.693
- Leiden € 0

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsfondsen
Opstart Babyhuis Leiden 18.429 84.400
Aanschaf en verbouwing pand Rotterdam Rijnmond 200.473 194.722

218.902 279.122

Opstart Babyhuis Rotterdam Rijnmond

Stand per 1 januari - 67.345
Onttrekking - -67.345

Stand per 31 december - -
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Opstart Babyhuis Leiden

Stand per 1 januari 84.400 46.060
Resultaatbestemming -65.971 38.340

Stand per 31 december 18.429 84.400

In 2020 heeft vestiging Leiden haar deuren geopend. Het saldo van de baten en lasten van de vestiging
Leiden is in 2020 onttrokken aan het bestemmingsfonds (2019: dotatie € 38.340).

Aanschaf en verbouwing pand Rotterdam Rijnmond

Stand per 1 januari 194.722 -
Onttrokken uit continuïteitsreserves - 18.785
Onttrokken uit opstart fonds - 67.345
Ontvangen subsidies voor verbouwing 63.200 111.400
Vrijval ten gunste van continuïteitsreserve -57.449 -2.808

Stand per 31 december 200.473 194.722

In 2019 en 2020 is € 671.549 besteed aan de aanschaf en verbouwing van het babyhuis te Schiedam.
Voor de initiële aanschaf in 2019 heeft de stichting een financiering van de bank verkregen van € 450.000.
Hiervoor geldt jaarlijks een aflossingsverplichting van € 15.000 (zie toelichting langlopende schulden).
Naast de lening zijn er bestemde donaties ontvangen voor totaal € 174.600.
Het saldo is gemuteerd op de continuïteitsreserve.
Jaarlijks valt € 18.000 vrij uit het bestemmingsfonds als gevolg van afschrijvingen.

6. Langlopende schulden

Hypothecaire leningen
Hypothecaire lening Fonds Schiedam Vlaardingen 420.000 435.000

2020

€

2019

€

Hypothecaire lening Fonds Schiedam Vlaardingen

Stand per 1 januari 450.000 -
Opgenomen gelden - 450.000
Aflossing -15.000 -

Stand per 31 december 435.000 450.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar -15.000 -15.000

Langlopend deel per 31 december 420.000 435.000

Deze hypothecaire lening ad € 450.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van het pand aan de
Willem de Zwijgerlaan 17 in Schiedam. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het
rentepercentage bedraagt 2,00% vast tot en met 2029. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 15.000. Het
aantal resterende jaartermijnen bedraagt 29.
Van het restant van de hypotheek per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 360.000 een looptijd
langer dan vijf jaar.
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Zekerheden

Fonds Schiedam Vlaardingen

Recht van eerste hypotheek en pand is gevestigd op het woonhuis met aan- en toebehoren, onder- en
bijgelegen grond, staande en gelegen aan Willem de Zwijgerlaan 17 te Schiedam. 

7. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Hypothecaire leningen 15.000 15.000

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 34.123 15.746

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 43.143 15.274

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva 70.934 70.945

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 29.848 17.574
Reservering vakantiedagen 9.275 -
Accountant- en advieskosten 7.331 6.944
Vooruitontvangen donaties - 37.792
Huisvestingskosten 63 -
Drukwerk 3.926 -
Vrijwilligers vergoeding 5.416 3.385
Rente hypothecaire lening 5.075 5.250
Vrijwilligerstrainingen 10.000 -

70.934 70.945
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Per 31 december zijn er de volgende huurovereenkomsten:
- Huur van het pand aan de Brouwersdijk 211  te Dordrecht. Deze overeenkomst is aangegaan voor de
duur van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2014 en liep tot en met 31 december 2018. Na het verstrijken van
deze periode is de overeenkomst voortgezet voor een periode van telkens 5 jaar. Na 31 december 2028
wordt de overeenkomst voorgezet voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca.
€ 33.000.

- Huur van het pand aan de Steenschuur 17 te Leiden. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur
van 10 jaar, ingaande op 1 augustus 2020. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 40.000.

Leasing

Er is een overeenkomst aangegaan voor de lease van een Nissan Qashqai. Deze overeenkomst is
aangegaan voor de duur van 4 jaar, ingaande op 26 augustus 2019 en lopende tot 25 augustus 2023. De
jaarlijkse leaseverplichting bedraagt € 5.321.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
8. Baten van particulieren
Donaties en giften particulieren Dordrecht 9.956 14.601
Donaties en giften particulieren Rotterdam Rijnmond 5.150 1.587
Donaties en bijdragen particulieren Leiden 11.563 -

26.669 16.188

9. Baten van bedrijven
Donaties en giften bedrijven Dordrecht 37.450 9.684
Donaties en giften bedrijven Rotterdam Rijnmond 10.750 32.690
Donaties en giften bedrijven Leiden 4.888 1.000

53.088 43.374

10. Baten van acties
42K Marathon 37.792 -

11. Baten van gemeenten
Gemeentegelden 667.847 584.172

12. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Donaties fondsen en stichtingen Rotterdam Rijnmond 100.000 194.900
Donaties fondsen en stichtingen Leiden 84.066 48.756
Donaties fondsen en stichtingen inzake verbouwing Rotterdam Rijnmond 63.200 111.400

247.266 355.056

13. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of
diensten
Inkomsten uit activiteiten 250 3.180

Besteed aan de doelstellingen

14. Huisvesting
Huur Babyhuis 40.757 45.039
Kosten energie en water 21.636 11.240
Onderhoud 5.965 7.292

68.358 63.571
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
15. Exploitatiekosten Babyhuis
Voeding 21.221 16.398
Medicijnen en onderzoek 6.097 20.131
Diverse kosten verzorging 7.051 7.733
Kleine aanschaffingen 8.997 9.042
Ontwikkeling en ondersteuning moeders 20.378 44.323

63.744 97.627

16. Personeelskosten
Personeelskosten Babyhuis Dordrecht 304.400 258.349
Personeelskosten Babyhuis Rotterdam Rijnmond 234.802 135.630
Personeelskosten Babyhuis Leiden 126.344 -

665.546 393.979

17. Ondersteuning
Opleidingskosten 17.684 14.691
Cliëntsysteem / Automatisering 33.883 24.887

51.567 39.578

Wervingskosten

18. Lasten PR en communicatie
Marathon - 2.497
Reclame en advertentiekosten 264 691
Uitgaven website 12.074 15.005
PR & Marketing communicatie 12.545 13.380
Fondsenwerving 454 7.815

25.337 39.388

19. Overige lasten
Correctie baten voorgaande jaren 2.500 -
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
20. Personeelskosten
Lonen en salarissen 590.017 358.337
Sociale lasten 107.564 65.490
Pensioenlasten 42.876 30.621
Overige personeelskosten -643.314 -372.162

97.143 82.286

Lonen en salarissen
Bruto lonen 538.105 314.026
Mutatie vakantiedagenverplichting 9.275 -86
Mutatie vakantiegeldverplichting 10.256 8.883
Kosten stagiaires - 200
Vrijwilligersvergoedingen en bezoldigingen 38.161 35.314
Ontvangen ziekengelduitkeringen -5.780 -

590.017 358.337

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten 64.273 32.095
Bijdrage werkgever zorgverzekeringswet 32.650 19.881
Ziekteverzuimverzekering 10.641 13.514

107.564 65.490

Pensioenlasten
Pensioenlasten 42.876 30.621

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoedingen 11.325 10.430
Vergoeding kilometers 9.209 7.016
Onkostenvergoedingen 612 612
Geschenken personeel 300 -
Kantinekosten 177 27
Verklaring Omtrent het Gedrag 846 1.300
Overige personeelskosten -237 2.432

22.232 21.817
Toegerekende personeelskosten aan doelstelling -665.546 -393.979

-643.314 -372.162

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en
commissarissen
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op verzoek een onkostenvergoeding wegens gemaakte
kosten.
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Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltime basis 
(2019: 8).

2020 2019

Onderverdeeld naar:
Operationeel directeur 1 1
Verzorgend personeel 8 6
Administratief personeel 1 1

10 8

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
21. Afschrijvingen
Materiële vaste activa ten dienste doelstelling 35.387 8.930

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 29.813 6.263
Inventaris 1.400 1.520
Vervoermiddelen 2.954 35
Hard- en software 1.220 1.112

35.387 8.930

22. Overige kosten beheer en administratie
Overige huisvestingslasten 6.085 9.733
Kantoor lasten 30.176 14.661
Auto lasten 9.979 8.012
Verkoopkosten 2.399 17.547
Algemene lasten 33.235 40.852

81.874 90.805

Overige huisvestingslasten
Onroerendezaakbelasting 2.150 2.146
Opstal en glasverzekering 778 510
Vergunningen - 2.990
Overige huisvestingskosten 3.157 4.087

6.085 9.733

Kantoor lasten
Kantoorbehoeften 7.916 3.716
Drukwerk 3.529 -
Telefoon en internetuitgaven 5.598 4.069
Porti 598 197
Contributies en abonnementen 7.200 3.037
Verzekering 5.335 3.642

30.176 14.661
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
Auto lasten
Brandstoffen 2.419 2.220
Onderhoud 108 -
Leasekosten 5.387 4.923
Motorrijtuigenbelasting 316 -
Boetes - 52
Overige autokosten 1.749 817

9.979 8.012

Promotionele uitgaven
Representatiekosten 2.070 785
Weggevers - 55
Reis- en verblijfkosten - 34
Verteerkosten 33 107
Symposium 296 12.923
Sponsoring - 3.581
Overige verkoopkosten - 62

2.399 17.547

Algemene lasten
Accountant- en advieskosten 8.843 9.613
Administratiekosten 19.201 17.818
Advies beleid en innovatie 5.195 13.380
Overige algemene kosten -4 41

33.235 40.852

23. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -9.972 -6.452

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten -1.147 -1.202
Rente hypothecaire lening Fonds Schiedam Vlaardingen -8.825 -5.250

-9.972 -6.452
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door/namens het bestuur.

Dordrecht,  29 juni 2021

  
B.M. Müller (voorzitter) M.F. Witt (penningmeester)
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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BIJLAGEN



BIjlage 1 bij jaarrekening 2020
Stichting Het Babyhuis

Stichting Het Babyhuis te Dordrecht, jaarverslag 2020

Staat van baten en lasten over 2020
Dordrecht / algemeen Rotterdam Rijnmond Leiden Totaal 2020
€ € € € € € € €

Baten
Baten van particulieren             9.956 2,15%             5.150 1,21%           11.563 8,03% 26.669
Baten van bedrijven 37.450 8,10%           10.750 2,52%             4.888 3,39%           53.088 
Baten van acties                     -           37.792 8,86%                     - 0,00%           37.792 
Baten van gemeenten         414.442 89,69%         209.887 49,18%           43.518 30,21%         667.847 
Baten van andere organisaties zonder winststreven                     - 0,00% 163.200 38,24% 84.066 58,36% 247.266
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of 
diensten 250 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 250

Som der baten 462.098 100,00% 426.779 100,00% 144.035 100,00% 1.032.912

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Huisvesting 49.323 8.416           10.619           68.358 
Exploitatiekosten Babyhuis 35.639 18.318             9.787           63.744 
Personeelskosten 304.400 234.802         129.428         668.630 
Ondersteuning 32.576 8.744           10.247           51.567 

421.938 91,31% 270.280 63,33%         160.081 111,14% 852.299

Wervingskosten en overige lasten
PR & Communicatie 7.295 8.320             9.722           25.337 
Overige lasten 2.500 0                     -             2.500 

9.795 2,12% 8.320 1,95% 9.722 6,75% 27.837
Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten 32.381 7,01% 32.381 7,59%           29.297 20,34%           94.059 
Afschrijvingen             5.188 1,12%           30.199 7,08%                     - 0,00%           35.387 
Overige huisvestingslasten 2.677 0,58% 2.534 0,59%                874 0,61%             6.085 
Kantoor lasten 17.547 3,80% 8.281 1,94%             4.348 3,02%           30.176 
Auto lasten 3.642 0,79% 4.056 0,95%             2.281 1,58%             9.979 
Promotionele uitgaven 1.109 0,24%                333 0,08%                957 0,66% 2.399
Algemene lasten           18.185 3,94%           12.847 3,01%             2.203 1,53%           33.235 

80.729 17,47% 90.631 21,24%           39.960 27,74% 211.320

Saldo voor financiele baten en lasten -50.364 -10,90% 57.548 13,48% -65.728 -45,63% -58.544
Financiële baten en lasten -505 -9.224 -243 -9.972

-505 -0,11% -9.224 -2,16% -243 -0,17% -9.972

Saldo baten en lasten -50.869 -11,01% 48.324 11,32% -65.971 -45,80% -68.516

Besteed aan pand 0 63.200 63.200
Onttrokken fonds opstart Leiden 0 -65.971 -65.971

Mutatie continuïteitsreserve -50.869 -14.876 0 -65.745
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Bijlage 2 bij jaarrekening 2020
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht

Specificatie reserves en bestemmingsfondsen

Continuïteitsreserves

Totaal Algemeen Dordrecht R'dam Rijnmond Leiden

Stand 1 januari 258.766             -                         245.646             13.120               -                         

verdeling saldo 2020 (65.745)              (50.869)              (14.876)              -                         
besteding/toevoeging reserve pand -                         -                         -                         
vrijval bestemmingsfonds 57.449               57.449               -                         

Stand 31 december 250.470             -                         194.777             55.693               -                         

Doelstelling van het bestuur is dat voor de continuïteit van de activiteiten maximaal 1x de jaarbegroting als continuïteitsreserve wordt aangehouden

Bestemmingsfondsen

Opstart Opstart Pand
Totaal R'dam Rijnmond Leiden R'dam Rijnmond

Stand 1 januari 279.122             -                         84.400               194.722             

verdeling saldo 2020 -                         -                         -                         -                         
ontvangen baten in boekjaar 63.200               -                         -                         63.200               
onttrekking opstart fonds (65.971)              -                         (65.971)              -                         
aanvulling saldo continuïteit -                         -                         -                         -                         
vrijval n.a.v. afschrijving boekjaar (57.449)              -                         -                         (57.449)              

Stand 31 december 218.902             -                         18.429               200.473             
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