
Jaarrapport 2021 van
Stichting Het Babyhuis
Dordrecht



INHOUDSOPGAVE
Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT
1 Opdracht 2
2 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 2
3 Algemeen 4
4 Exploitatieresultaat 6
5 Fiscale positie 7

1 BESTUURSVERSLAG OVER 2021 8

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2021 10
2 Staat van baten en lasten over 2021 11
3 Kasstroomoverzicht 2021 12
4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 13
5 Toelichting op de balans per 31 december 2021 18
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 23

OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring 27
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Aan het bestuur van
Stichting Het Babyhuis
Brouwersdijk 211 
3314GL Dordrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

40120/PED/2021 M. van Essen 2 juni 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 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 2021
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 2021 en van het resultaat over 2021  in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021;
3. het kasstroomoverzicht over 2021;
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financi le

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 financi le 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 financi le 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 financi le

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.

Papendrecht, 2 juni 2022

Drechtsteden Accountants en Adviseurs BV

drs. P. Deege 
Accountant-Administratieconsulent              
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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 cre ren van een solide financi le gezinssituatie en het organiseren van
onderdak en een goede dagbesteding. In het Babyhuis draaien het kernteam (gedragsdeskundige,
kraamverzorgende en co rdinator 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 co rdinator 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 cli nten, ketenpartners als financiers.

3.2 Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- mevrouw B.M. Muller (voorzitter)
- de heer M.F. Witt (penningmeester)
- de heer M.A. T Schroots (secretaris)
- mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker (bestuurslid)

3.3 Oprichtingsgegevens
Bij notari le 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
Stichting Het Babyhuis beschikt over 3 locaties: Dordrecht, Schiedam (Rotterdam-Rijnmond) en Leiden.
Deze locaties hebben ieder een eigen stichting per 30 december 2021.
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3.5 Splitsing Stichting Het Babyhuis
Bij notari le akte d.d. 30-12-2021 verleden voor notaris Mr. M.L. Poppelier te Rotterdam heeft een
juridische afsplitsing plaatsgevonden.

De splitsende stichting (Stichting Het Babyhuis, geregistreerd onder KvK-nummer 55178979) heeft ter
gelegenheid van deze splitsing 3 nieuwe stichtingen opgericht;
- Stichting Het Babyhuis Leiden
- Stichting Het Babyhuis Dordrecht
- Stichting Het Babyhuis Rijnmond

Het eerste boekjaar van deze nieuwe stichtingen loopt tot en met 31 december 2022.

De resultaten over 2021 worden met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 toegerekend aan de
afgesplitste stichtingen.
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4 EXPLOITATIERESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2021 bedraagt   31.632.

Saldo 2021 Saldo 2020

Baten
Baten van particulieren 21.630 26.669
Baten van bedrijven 57.741 53.088
Baten van acties - 37.792
Baten van subsidies van overheden - 667.847
Baten van andere organisaties zonder winststreven 149.580 247.266
Som van de geworven baten 228.951 1.032.662
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 33.060 250

Saldo baten 262.011 1.032.912

Kosten
Besteed aan de doelstellingen
Huisvesting - 66.835
Exploitatiekosten Babyhuis - 63.744
Personeelskosten - 665.546
Ondersteuning - 51.567
Donaties aan verbonden stichtingen 180.000 -

180.000 847.692

Werving baten
Lasten PR en communicatie 10.504 25.337
Overige lasten - 2.500

10.504 27.837

Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten - 97.143
Afschrijvingen materi le vaste activa 31.350 35.387
Overige kosten beheer en administratie - 83.397
Saldo kosten van beheer en administratie 31.350 215.927

Saldo voor financi le baten en lasten 40.157 -58.544

Financi le baten en lasten -8.525 -9.972

Saldo baten en lasten 31.632 -68.516
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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
continu teit 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 2021

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 2021
Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

Materi le vaste activa ten dienste
doelstelling  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 613.508 635.473
Inventaris - 2.094
Vervoermiddelen - 17.011
Hard- en software - 1.865

613.508 656.443

Financi le vaste activa
Overige vorderingen - 300

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Debiteuren - 24.943
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 8.691
Overige vorderingen en overlopende
activa 106.911 206.728

106.911 240.362

Liquide middelen - 190.467

720.419 1.087.572
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31 december 2021 31 december 2020

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Continu teitsreserves 62.982 250.470
Bestemmingsfondsen 169.123 218.902

232.105 469.372

Langlopende schulden  (4)

Hypothecaire leningen 405.000 420.000

Kortlopende schulden  (5)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 15.000 15.000
Schulden aan leveranciers -1 34.123
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 43.143
Overige schulden en overlopende
passiva 68.315 105.934

83.314 198.200

720.419 1.087.572
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021
Begroting

2021 Saldo 2020

Baten

Baten van particulieren  (6) 21.630 17.490 26.669
Baten van bedrijven  (7) 57.741 30.000 53.088
Baten van acties  (8) - - 37.792
Baten van subsidies van overheden  (9) - 905.000 667.847
Baten van andere organisaties zonder winststreven  (10) 149.580 300.000 247.266

Som van de geworven baten 228.951 1.252.490 1.032.662
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/
of diensten  (11) 33.060 - 250

Som der baten 262.011 1.252.490 1.032.912

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Huisvesting  (12) - 136.659 66.835
Exploitatiekosten Babyhuis  (13) - 56.845 63.744
Personeelskosten  (14) - 710.294 665.546
Ondersteuning  (15) - 60.500 51.567
Donaties aan verbonden stichtingen  (16) 180.000 - -

180.000 964.298 847.692

Wervingskosten
Lasten PR en communicatie  (17) 10.504 40.000 25.337
Overige lasten  (18) - - 2.500

10.504 40.000 27.837

Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten - 88.000 97.143
Afschrijvingen  (19) 31.350 - 35.387
Overige kosten beheer en administratie - 156.474 83.397

31.350 244.474 215.927

Saldo voor financi le baten en lasten 40.157 3.718 -58.544
Financi le baten en lasten  (20) -8.525 - -9.972

Saldo baten en lasten
31.632 3.718 -68.516
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo 40.157
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 31.350
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 133.451
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) -114.886

Kasstroom uit exploitatie 90.072

Betaalde interest -8.525

Kasstroom uit operationele activiteiten 81.547

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materi le vaste activa -9.385
Desinvesteringen materi le vaste activa 20.970

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 11.585

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Afname overige vorderingen 300
Mutatie continu teitsresereve -219.120
Mutatie bestemmingsfonds -49.779
Aflossing schulden aan kredietinstellingen -15.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -283.599

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten -

-190.467

Samenstelling geldmiddelen
2021

Geldmiddelen per 1 januari 190.467
Mutatie liquide middelen -190.467

Geldmiddelen per 31 december -
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4 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.

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.

Verbonden partijen
De volgende stichtingen zijn met elkaar verbonden per 31 december 2021.
Deze stichtingen staan allemaal onder hetzelfde bestuur.
- Stichting Het Babyhuis
- Stichting Het Babyhuis Dordrecht
- Stichting Het Babyhuis Rijnmond
- Stichting Het Babyhuis Leiden

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financi le
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.
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Vergelijking met voorgaand jaar
Door de juridische splitsing in 2021 zijn de cijfers van 2021 en 2020 in de jaarrekening eigenlijk niet
vergelijkbaar. De cijfers over 2020 omvatten alle activiteitengebonden balans- en resultaatposten welke
met ingang van het boekjaar 2021 voor de exploitatie van babyhuizen niet meer in deze stichitng worden
verantwoord.
Er heeft overigens verder geen wijziging in de presentatie plaats gevonden.

De opgenomen begroting was destijds nog door het bestuur opgesteld zonder rekening te houden met
splitsing van activiteiten. Derhalve zijn de cijfers van de begroting 2021 niet vergelijkbaar met de
werkelijke inkomsten en uitgaven over 2021.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materi le 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.

Overige materi le 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 re le 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.

Reserves en fondsen
Continu teitsreserves

Een continu teitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen
dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang
van de continu teitsreserve is vastgesteld op circa eenmaal de organisatiekosten van het Fonds. De
hoogte van de continu teitsreserve is binnen de norm van de richtlijn "Reserve Goede Doelen" van het
VFI, hetgeen maximaal 1,5 maal kosten werkorganisatie bedragen.
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Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen re le 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 re le 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 resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of
worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)
staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten
in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en
lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel
daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten
en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten
met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie
opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

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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Baten van particulieren
Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Baten van bedrijven
Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor
inkomsten alsmede donaties door bedrijven.

Baten van subsidies van overheden
Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Baten van acties
Dit betreffen de baten afkomstig uit gehouden acties.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven.

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

Financi le 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden
aan kredietinstellingen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa

VASTE ACTIVA

1. Materi le vaste activa ten dienste doelstelling

Bedrijfs-
gebouwen en

-terreinen Inventaris
Vervoer-
middelen

Hard- en
software Totaal

Boekwaarde per 1 januari
2021
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

635.473 2.094 17.011 1.865 656.443

Mutaties 
Investeringen 9.385 - - - 9.385
Desinvesteringen - -29.511 -21.123 -6.084 -56.718
Afschrijving desinvesteringen - 27.417 4.112 4.219 35.748
Afschrijvingen -31.350 - - - -31.350

-21.965 -2.094 -17.011 -1.865 -42.935

Boekwaarde per 31 december
2021
Aanschaffingswaarde 680.934 - - - 680.934
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -67.426 - - - -67.426
Boekwaarde per 31 december
2021 613.508 - - - 613.508

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  3-10
Inventaris  20
Vervoermiddelen  20
Hard- en software  20
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31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen
Waarborgsommen - 300

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Debiteuren
Te vorderen uitstaande facturen ultimo boekjaar - 24.943

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 106.911 528
Overlopende activa - 206.200

106.911 206.728

Overige vorderingen
Rekening-courant Stichting Het Babyhuis Dordrecht 92.951 -
Rekening-courant Stichting Het Babyhuis Rijnmond 13.960 -
Netto lonen - 528

106.911 528

Overlopende activa
Nog te ontvangen donaties - 61.448
Huur - 2.878
Verzekeringen - 6.705
Leasekosten auto - 449
Nog te ontvangen gemeentegelden - 134.720

- 206.200
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020

3. Reserves en fondsen
Continu teitsreserves 62.982 250.470
Bestemmingsfondsen 169.123 218.902

232.105 469.372

2021 2020

Continu teitsreserves
Stand per 1 januari 250.470 258.766
Vrijval bestemmingsfonds 31.350 57.449
Resultaatbestemming 31.632 -65.745
Onttrekking ten behoeve van afsplitsing -250.470 -
Stand per 31 december 62.982 250.470

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

31-12-2021 31-12-2020

Bestemmingsfondsen
Opstart Babyhuis Leiden - 18.429
Aanschaf en verbouwing pand Rotterdam Rijnmond 169.123 200.473

169.123 218.902

Opstart Babyhuis Leiden

Stand per 1 januari 18.429 84.400
Onttrekking ten behoeve van afsplitsing -18.429 -
Resultaatbestemming - -65.971

Stand per 31 december - 18.429

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.
Voor 2021 is bate toegevoegd. In 2022 zal een overtollig saldo aan de continu teitsreserve toegevoegd
worden.
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31-12-2021 31-12-2020

Aanschaf en verbouwing pand Rotterdam Rijnmond

Stand per 1 januari 200.473 194.722
Ontvangen subsidies voor verbouwing - 63.200
Vrijval ten gunste van continu teitsreserve -31.350 -57.449

Stand per 31 december 169.123 200.473

In 2019 en 2020 is  671.549 besteed aan de aanschaf en verbouwing van het babyhuis te Schiedam.
Voor de initi le 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 continu teitsreserve.
Jaarlijks valt ter grootte van de afschrijving een bedrag vrij uit het bestemmingsfonds.

4. Langlopende schulden

Hypothecaire leningen
Hypothecaire lening Fonds Schiedam Vlaardingen 405.000 420.000

2021 2020

Hypothecaire lening Fonds Schiedam Vlaardingen

Stand per 1 januari 435.000 450.000
Aflossing -15.000 -15.000
Stand per 31 december 420.000 435.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar -15.000 -15.000
Langlopend deel per 31 december 405.000 420.000

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 28.
Van het restant van de hypotheek per 31 december 2021 heeft een bedrag van  345.000 een looptijd
langer dan vijf jaar.

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. 
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5. Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Hypothecaire leningen 15.000 15.000

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden 63.415 -
Overlopende passiva 4.900 105.934

68.315 105.934

Overige schulden
Rekening-courant Stichting Het Babyhuis Leiden 63.415 -

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld - 29.848
Reservering vakantiedagen - 9.275
Accountant- en advieskosten - 7.331
Vooruitontvangen donaties - 35.000
Huisvestingskosten - 63
Drukwerk - 3.926
Vrijwilligers vergoeding - 5.416
Rente hypothecaire lening 4.900 5.075
Vrijwilligerstrainingen - 10.000

4.900 105.934
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021 Saldo 2020

6. Baten van particulieren
Donaties en giften particulieren 21.630 9.956
Donaties en giften particulieren - 5.150
Donaties en giften particulieren - 11.563

21.630 26.669

7. Baten van bedrijven
Donaties en giften bedrijven 57.741 37.450
Donaties en giften bedrijven - 10.750
Donaties en giften bedrijven - 4.888

57.741 53.088

8. Baten van acties
42K Marathon - 37.792

9. Baten van subsidies van overheden
Bijdragen gemeenten - 667.847

10. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Donaties fondsen en stichtingen 149.580 184.066
Donaties fondsen en stichtingen inzake verbouwing Schiedam - 63.200

149.580 247.266

11. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of
diensten
Inkomsten uit activiteiten 710 250
Ontvangen huuropbrengsten pand Schiedam 32.350 -

33.060 250

Besteed aan de doelstellingen

12. Huisvesting
Huur Babyhuis - 40.757
Kosten energie en water - 21.636
Onderhoud - 4.442

- 66.835
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Saldo 2021 Saldo 2020

13. Exploitatiekosten Babyhuis
Voeding - 21.221
Medicijnen en onderzoek - 6.097
Diverse kosten verzorging - 7.051
Kleine aanschaffingen - 8.997
Ontwikkeling en ondersteuning moeders - 20.378

- 63.744

14. Personeelskosten
Personeelskosten Babyhuis Dordrecht - 304.400
Personeelskosten Babyhuis Rotterdam Rijnmond - 234.802
Personeelskosten Babyhuis Leiden - 126.344

- 665.546

15. Ondersteuning
Opleidingskosten - 17.684
Cli ntsysteem / Automatisering - 33.883

- 51.567

16. Donaties aan verbonden stichtingen
Het Babyhuis Dordrecht 14.000 -
Het Babyhuis Rijnmond 53.000 -
Het Babyhuis Leiden 113.000 -

180.000 -

Wervingskosten

17. Lasten PR en communicatie
Reclame en advertentiekosten - 264
Uitgaven website 6.269 12.074
PR & Marketing communicatie 4.235 12.545
Fondsenwerving - 454

10.504 25.337

18. Overige lasten
Correctie baten voorgaande jaren - 2.500

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 2021 geen werknemers werkzaam.

2021 2020

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

- 10

Het personeel is met de splitsing overgegaan op de afgesplitste stichtingen.

Saldo 2021 Saldo 2020

19. Afschrijvingen
Materi le vaste activa ten dienste doelstelling 31.350 35.387

Afschrijvingen materi le vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 31.350 29.813
Inventaris - 1.400
Vervoermiddelen - 2.954
Hard- en software - 1.220

31.350 35.387

20. Financi le baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -8.525 -9.972

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten - -1.147
Rente hypothecaire lening Fonds Schiedam Vlaardingen -8.525 -8.825

-8.525 -9.972
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door/namens het bestuur.

Dordrecht,  2 juni 2022

B.M. M ller (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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