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Aan de directie van
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond
Jacques Dutilhweg  471a
3065 GL  Rotterdam

Rotterdam, 10 december 2020
Kenmerk: FJ/JS/25969

1.1 Opdracht 
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting de CLiCK tussen
mens en hulphond te Rotterdam samengesteld. Onze werkzaamheden in het kader van deze opdracht
zijn verricht in overeenstemming met de hiervoor geldende standaarden, zoals geformuleerd in
Standaard 4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten. De aard van de opdracht
houdt in dat geen accountantscontrole is toegepast. Derhalve geven wij geen verklaring omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.

De samenstellingsverklaring is opgenomen in paragraaf 1.4 van dit rapport.

1.2 Algemeen

Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
T. Oorthuis - voorzitter
J.A.A.J. Perenboom - secretaris
G.A.M.M. van den Hoogen - penningmeester

Resultaatbestemming
De winst over 2019 bedraagt € 5.819.
Het bestuur heeft het overschot toegevoegd aan het stichtingsvermogen.
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2019 2018

x 1.000 € % € %

Baten 49 100,0 49 100,0
Projectkosten -39 -79,6 -33 -67,3

Brutowinst 10 20,4 16 32,7

Overige bedrijfskosten 4 8,2 11 22,4

Totaal van som der kosten 4 8,2 11 22,4

Totaal van resultaat 6 12,2 5 10,3
Belastingen - - - -

Totaal van resultaat 6 12,2 5 10,3

4



 

 
1.4 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaam-
heden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met be-
trekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij-
zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Rotterdam, 10 december 2020

RSM Netherlands Accountants N.V.

R.J. Kruining RA                                                          
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2. Bestuursverslag
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

2.1 Bestuursverslag
2.1 Doelstelling
De 'Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond' heeft ten doel hoog-nodige financiële ondersteuning
van de teamtraining door de Hulphondenschool de CLiCK te verwerven. De Stichting is samen met de
Hulphondenschool de CLiCK geaccrediteerd door Assistance Dogs Europe / Assistance dogs
International, en heeft de ANBI status. 

2.2 Fondsenwerving
De Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond heeft in het jaar 2019 € 49.174 verkregen uit donaties,
van sponsoren, en uit opbrengsten van collectes en acties. 
Er waren enkele geoormerkte donaties, onder andere voor bestuurskosten, kindermaatjes en een
speciaal project. 
De Vriendenloterij heeft de Stichting erkend als goed doel; met een lot van mensen die meespelen voor
ons goede doel 'wint' de Stichting de helft van de inzet. En de spelers maken met hun lot kans op de
vele mooie prijzen die elke maand worden verloot. De reeds verkochte loten leveren een periodieke
inkomstenstroom van ongeveer € 2.650 per jaar.
Ondanks het feit dat vrijwilligers goede initiatieven hebben ontwikkeld om akties te starten en het
Bestuur professionele fondsenwervers heeft benaderd om nieuwe fondsen aan te spreken is de
inkomstenstroom bij de verwachtingen achtergebleven, maar wij hopen van harte dat de inspanningen in
de volgende jaren vruchten zullen afwerpen. Wij zijn dankbaar voor de belangeloze inzet van onze
vrijwilligers, merendeels deelnemers van de Hulphondenschool de CLiCK.

Natuurlijk danken wij onze grote sponsor FarmFood in Nijverdal, zij hebben ons niet alleen geldelijk
gesteund, maar ook met akties op het Animal Event. 
Daarnaast zijn een aantal privé-personen hele grote donateurs. Wij zijn hen, en ook alle donateurs die
ons met kleinere bijdragen steunen, zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun voor ons goede
doel.

2.3 Bestedingen
Maar ons echte doel is natuurlijk een verschil te maken voor mensen met een beperking, en de geweldig
mooie teamtraining door de Hulphondenschool de CLiCK mogelijk te maken.
We steunen het primaire proces: één interne week, enkele les- en terugkomdagen (sinds 2017 in
Wijchen), de nazorg van speciale projecten (ook de kindermaatjes) konden worden gefinancierd. Een
aantal speciale projecten zijn (deels) met steun van de stichting gestart. Er werd € 38.885 voor de
Hulphondenschool de CLiCK ingezet, en de kosten van bestuur, met name die van fondsenwerving en
publiciteit waren € 4.470. We konden 2020 wel met een flink batig saldo starten doordat een aantal
donaties pas op het einde van het jaar beschikbaar kwamen.

2.4 Toekomst
Het bestuur van de Stichting en de instructeurs van de Hulphondenschool zien de toekomst echter met
vertrouwen tegemoet en ziet in deze een grote verantwoordelijkheid en taak, om samen met de
deelnemers, huidige donateurs en sponsoren te koesteren en te zorgen voor een groeiende steun van en
door donateurs, sponsors en fondsen.
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

Rotterdam, 10 december 2020

T. Oorthuis J.A.A.J. Perenboom G.A.M.M. van den Hoogen
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3. Jaarrekening
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

3.1 Balans per 31 december 2019 

(na voorstel resultaatverdeling)
31-12-2019 31-12-2018

€ € € €
Activa

Vlottende activa

Vorderingen 1 1.076 1.479

Liquide middelen 2 20.052 13.482

Som der vlottende activa 21.128 14.961

21.128 14.961
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31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 3 12.615 6.796

Kortlopende schulden 4 8.513 8.165

21.128 14.961
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

3.2 Winst-en-verliesrekening over 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 5 49.174 48.739
Projectkosten 6 -38.885 -33.420

Brutowinst 10.289 15.319

Overige bedrijfskosten 4.470 10.405

Totaal van resultaat 5.819 4.914

Belastingen - -

Totaal van resultaat 5.819 4.914
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond is feitelijk en statutair gevestigd op Jacques Dutilhweg
471a, 3065 GL te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63495937.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond bestaan voornamelijk uit:
Het ondersteunen van de realisering van teamtraining in Nederland en de noodzakelijke nazorg. Onder
teamtraining wordt verstaan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een motorische of
andere functiebeperking door middel van het volgen van een trainingsprogramma om de eigen hond of
een geplaatste hond op te leiden tot hulphond.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
kosten 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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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

Grondslagen 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten voortvloeiend uit fondsenwerving worden verantwoord op het moment dat de gelden ter
beschikking staan van de stichting.

De projectkosten betreffen alle aan een project toe te rekenen kosten.
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa 

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Vorderingen
Overige vorderingen 1.076 1.479

2  Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

Passiva 

31-12-2019 31-12-2018
€ €

3  Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 12.615 6.796

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari 6.796 1.882
Uit resultaatverdeling 5.819 4.914

Stand per 31 december 12.615 6.796

4  Kortlopende schulden
Bestedingsverplichting - 5.000
Overlopende passiva 8.513 3.165

8.513 8.165

Gebeurtenissen na Balansdatum
De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen voor de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als
gebeurtenissen na balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt.

De gevolgen voor de stichting zijn beperkt, er wordt derhalve uitgegaan van continuïteit van de stichting.
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Jaarrekening 2019
bij accountantsrapportage d.d. 10 december 2020
Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond te Rotterdam

3.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019

2019 2018
€ €

5  Baten
Donaties 43.624 38.489
Donaties kindermaatjes - 3.217
Donaties interne week en interne lesdagen 5.000 5.000
Donaties speciale projecten 550 2.033

49.174 48.739

6  Projectkosten
Interne week en interne lesdagen 18.155 15.000
ADL algemene ondersteuning 10.000 10.000
Nazorg 8.640 7.420
Vrijwilligersvergoeding 1.090 1.000
Speciale projecten 1.000 -

38.885 33.420

Gemiddeld aantal werknemers
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

Algemene kosten
Abonnementen en contributies 200 611
Bestuurskosten 48 222
Accountantskosten 1.871 1.188
Bureaukosten 74 32
Bankkosten 307 504
Fondsenwerving 1.970 7.848

4.470 10.405

Rotterdam, 10 december 2020

T. Oorthuis J.A.A.J. Perenboom G.A.M.M. van den Hoogen
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