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Winst & Verliesrekening 2018 

 

 2018 2017 YoY € YoY % 

Omzet 

Restricted (trusts & foundations) €66,720 €33,045 €33,675 102% 

Vrij te besteden (publieke fondsenwerving) €11,897 €2,884 €9,013 313% 

Totaal omzet €78,617 €35,929 €42,688 119% 

Uitgaven 

Restricted Project costs -€36,920 -€28,045 -€8,875 32% 

Vrij te besteden Project costs -€396 -€9,778 €9,381 -96% 

Operationele uitgaven  -€1,647 -€347 -€1,300 375% 

Totaal uitgaven -€38,963 -€38,170 -€794 2% 

Net income €39,654 -€2,241 €41,895 -1870% 

 
De financiële prestaties van Street Child Nederland in 2018 zijn fantastisch en groeien met +119% van 

€35,929 in 2017 t.o.v. €78,617 in 2018. Deze groei werd gerealiseerd met fondsenwervingskosten van 

€1,647, ofwel 2% van het totale inkomen. 

 

 

  



Donor analyse 

Nieuwe fondsen in 2018 werden verkregen van de volgende bronnen: 

 

Subsidies van stichtingen: €66,720, wat een stijging van +102% jaar op jaar is. De redenen voor deze 

groei zijn: 

● Er zijn aanzienlijk meer filantropische organisaties bereikt voor financiële ondersteuning. 

● Street Child Nederland heeft meer vertrouwen gekregen binnen het filantropisch netwerk 

en zodoende meer aanvragen goedgekeurd gekregen van (grotere) fondsen. 

 

Omdat Street Child Nederland haar filantropie-netwerk uitbreidt, weten er meer stichtingen over onze 

programma's en zijn er meer stichtingen geïnteresseerd om ons te ondersteunen. In 2018 

ondersteunden negen stichtingen Street Child Nederland, waarmee de inkomsten voor 2017 werden 

verdubbeld. 

 

Publieke fondsenwerving: €11,897, wat een stijging van +313% jaar op jaar is. Redenen voor deze 

groei zijn: 

● Street Child Nederland had 2 Nederlandse deelnemers aan onze sportuitdagingen die ver 

boven hun streven fondsen werften. 

● Ons Internationale vrijwilligers programma nam toe in populariteit en had 3 Nederlandse 

deelnemers, die elk zich volledig hebben ingezet voor hun fondsenwervingsdoel.  

 

Een reden om deze cijfers voorzichtig te benaderen is het relatief lage aandeel van vrij te besteden 

fondsen (17%). Deze fondsen zijn belangrijk voor; het onderhoud van de organisatie, om de 

rekeningen te betalen, om flexibel te blijven en om te kunnen investeren in projecten. Street Child 

Nederland’s doel is dat publieke fondsenwerving 30% van de totale fondsen vertegenwoordigd. Om 

haar kansen voor het veiligstellen van restricted fondsen volledig te maximaliseren, moet Street Child 

Nederland haar publieke fondsenwerving verder ontwikkelen.  

 

Street Child Nederland wil in het bijzonder alle donateurs en supporters bedanken die ons hebben 

voorzien van ‘restricted’ of ‘vrij te besteden’ fondsen – zij zijn van vitaal belang voor innovatie, 

reactievermogen, het voortbestaan van de stichting en onderbouwing van de kwaliteit en identiteit 

van ons werk.  

 

  



De door Street Child Nederland in 2018 ingezamelde gelden, inclusief de volledige waarde van 

meerjarige contracten, worden hieronder weergegeven 

  Ontvangen in 2018 Nog te ontvangen in 2019 TOTAAL 

Restricted 

fondsenwerving 

€66,720 €26,012 €92,732 

Publieke 

fondsenwerving 

€11,897 €0 €11,897 

TOTAAL €78,617  €26,012 €104,629 

  

  

 

Fondsen per projectland analyse 

Er zijn fondsen opgehaald voor de volgende landen:  

·         Nepal - €5,105 

·         Sierra Leone - €49,315 

·         Liberia - €12,300 

 

  

 

 

Het rendement op de fondsenwerving is uitermate voldoende, met €78,617 inkomsten versus           

€1,647 fondsenwervingskosten. Voor elke vrij te besteden €1 besteed aan fondsenwerving, werd een 

verdere vrij te besteden €7 opgehaald en kwam er nog eens €41 aan restricted fondsen binnen.  

 

  

  



Balans Street Child Nederland per 31/12/2018 
 

Activa     Passiva 

Bank  €51,425 Restricted Reserves  €39,800 

  Vrij te besteden Reserves  €11,625 

       

Totaal Activa  €51,425  Totaal Passiva  €51,425 

  

 

De vrij te besteden reserves aan het einde van het jaar bedroegen €11,625. Nu dit niveau is bereikt, 

is het de intentie van de organisatie om reserves aan te houden zodat er gezorgd kan worden dat 

Street Child’s snelle ontwikkeling de financiële basis heeft die ze nodig heeft om zelfverzekerd 

vooruit te blijven gaan. 

 

Terwijl in 2018 Street Child Nederland zich richtte op het verbreden van haar filantropische netwerk, 

zullen we in 2019 bijzonder hard blijven werken om de deelname van Nederlanders in onze 

sportuitdagingen en ons internationaal vrijwilligersprogramma  verder te laten groeien, zodat onze 

publieke fondsenwerving meegroeit. 

 

 

De jaarbalans is goedgekeurd door het bestuur van Street Child Nederland op 13 mei 2019: 

 

  

Voorzitter      Penningmeester 
Pedro José Kuijt Rumayor    Helen Yeh 

 

 


