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STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION JAARREKENING 2015

Algemene toelichting

Doelstelling van de Stichting Dutch Dental Care Foundation

De Stichting statutair gevestigd te 's-Gravenhage, is opgericht op 28 februari 2008. De Stichting stelt zich ten doel het leveren

van curatieve, preventieve tandheelkundige hulp in ontwikkelingslanden en zo mogelijk onderwijs voor tandheelkundige

medewerkers te realiseren op rationele wijze en met eenvoudige middelen, zomede de tandheelkundige zorg te verbeteren in

ontwikkelingslanden in de ruimste zin van het woord.

Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

De jaarrekening van de Stichting is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650,

 "Fondsenwervende Instellingen".

Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de Stichting.

Waarderingsgrondslagen

De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen zijn opgenomen

voor de nominale waarde, waarbij indien noodzakelijk een voorziening voor het risico van oninbare vorderingen in mindering 

is gebracht.

Voor zover niet anders vermeld worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Verliezen worden genomen in het jaar dat zij voorzienbaar zijn. 

Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Bijdragen uit hoofde van acties door derden worden opgenomen in het jaar 

van toezegging, tenzij onzekerheid bestaat omtrent de toezegging.

Valuta

In de balans per 31 december 2015 zijn bedragen in Kenia Shillings omgerekend tegen vaste interne verrekenkoers van 1€ = 100 Ksh

Kasstroomoverzicht.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Deze opstelling is dit jaar gewijzigd: in het verleden werd het 

kasstroomoverzicht op indirecte wijze gepresenteerd. Omdat de administratie voldoende inzicht geeft, is nu voor de directe wijze gekozen

Aangezien alle geldstromen volgen uit de exploitatie, is nu een splitsing getoond in inkomsten en uitgaven, in plaats van exploitatie

en operationele activiteiten

Organisatiestructuur - consolidatie

In November 2013 is de organisatiestructuur met betrekking tot de activiteiten van DDC in Kenia gewijzigd. In Kenia is een

non-profit " Community Based Organisation"  (DDC Kenya - CBO, ook wel DDCK) opgericht volgens Keniaans recht. Deze 

nieuwe organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van twee klinieken in Kenia die voorheen door DDC Nederland 

werden gerund. Onder deze nieuwe opzet is de CBO onder meer werkgever van het lokale personeel geworden. 

Tussen DDCK en DDC Nederland is een partnership overeenkomst afgesloten waarin onder meer is bepaald dat DDC Nederland 

financiële ondersteuning zal verlenen. Dit gebeurt op basis van afgestemde begrotingen en/of investeringsvoorstellen gedurende het jaar.

Er zijn door DDC Nederland geen garanties afgegeven voor deze ondersteuning en DDC K is dan ook formeel een zelfstandige organisatie

Om deze reden worden de resultaten van DDC K niet geconsolideerd in de cijfers van DDC Nederland. Ter informatie presenteren wij 

wel de resultaten van DDC K in de toelichting bij deze jaarrekening.
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STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION          JAARREKENING 2015

BALANS PER 31-12-2015

(voor resultaatbestemming)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen (1) 0 316

Bank-en spaartegoeden (2) 119.076 120.170

Overlopende Activa (3) 2.725 700

121.801 121.185

Totaal activa 121.801 121.185

PASSIVA

Reserves en fondsen (4)

Reserves

Algemene reserve 82.506 66.825

Saldo resultaat -5.648 24.019

76.859 90.844

Fondsen

Reserve fonds klinieken Kenia 15.838 7.500

15.838 7.500

Kortlopende schulden (5)

Crediteuren 1.900 1.524

Overige Kortlopende Schulden 27.204 21.317

29.104 22.841

Totaal passiva 121.801 121.185

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving (6) 176.004 197.500 129.742

Rente baten en baten uit beleggingen (7) 2.827 3.000 3.244

Som der baten 178.831 200.500 132.986

LASTEN

Besteed aan doelstelling (8) 175.388 196.590 102.204

Werving baten (9) 4.960 3.400 3.443

Kosten eigen organisatie (10) 4.130 4.500 3.319

Som der lasten 184.479 204.490 108.966

Resultaat -5.648 -3.990 24.020
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KASSTROOMOVERZICHT

Werkelijk Werkelijk

2015 2014

Kasstroom inkomsten

Baten uit eigen fondsenwerving (6) 183.308 131.988

Rente baten en baten uit beleggingen (7) 2.827 3.244

186.135 135.232

Kasstroom bestedingen

Besteed aan doelstelling (8) -180.037 -101.380

Werving baten (9) -3.060 -3.443

Kosten eigen organisatie (10) -4.130 -3.319

-187.228 -108.142

Mutatie liquide middelen -1.093 27.090
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

Vorderingen en overlopende activa

1. Overige vorderingen

Nog te ontvangen sponsoring 0 316

0 316

2. Bank-en spaartegoeden

ABN-Amrobank NV 40.71.57.573 18.961         10.272       

ABN-Amrobank NV 44.47.93.089 91.255         103.752     

ABN-Amrobank NV 60.80.06.467 7.678           116            

KCB (bank in Kenia) 11.07.98.34.60 474              5.420         

118.368       119.560     

Kleine kas Groepen 709              610            

119.076 120.170

3. Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 2.725           700

2.725           700

PASSIVA         4.1         4.2         4.4

Algemene Reserve Eigen 

Fonds 

Reserve Klinieken Vermogen

Kenia

4. Reserves en fondsen

1 januari 2015 82.506 15.838 98.344

Dotatie 0

Aanwending 0

Exploitatie resultaat -5.648 -5.648

31 december 2015 76.859 15.838 92.697

4.2 Reserve fonds klinieken Kenia

Het reservefonds klinieken Kenia is een bestemmingsfonds dat bedoeld is om materiele investeringen in de 

kliniek te financieren. Omdat we nu twee klinieken hebben, is de fondsnaam veranderd van Kliniek Ukunda naar Klinieken Kenia 

Aangezien we regelmatig in dezelfde apparatuur investeren voor de groepen als de klinieken, worden investeringen 

apparatuur voor de groepen hier ook onder geschaard. 

31-12-2015 31-12-2014

5. Kortlopende schulden

Overlopende passiva:

Crediteuren 1.900 1.524

Overige schulden:

Overige schulden 1.364 2.464

Vooruitontvangen deelnemers groepen 25.841 18.853

29.104 22.841
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Toelichting op de Staat van Baten Lasten 2015

Werkelijk Begroot Werkelijk

BATEN 2015 2015 2014

6. Baten uit eigen fondsenwerving 

Donaties 20.873 30.000 63.683

Sponsoring 125.951 160.500 58.906

Charities 29.180 7.000 7.153

Totaal eigen fondsenwerving 176.004 197.500 129.742

7.Rente baten en baten uit beleggingen

Rente baten 1.103 1.000 770

Koersresultaten 1.724 2000 2.474

Totaal rente baten en baten uit beleggingen 2.827 3.000 3.244

De inkomsten uit donaties waren in 2014 uitzonderlijk hoog, met name door een aantal flinke donaties op jaareinde. In 2015 is deze post

weer op een niveau rond het gemiddelde. Desalniettemin blijven we voor deze post onverminderd bronnen aanboren. 

In 2014 zijn we slechts met 2 groepen naar Kenia geweest. Als gevolg hiervan waren de sponsorinkomsten in dat jaar zeer laag. In 2015 zijn

zes groepen naar Kenia gegaan. Wel zijn er minder inkomsten dan begroot omdat er meer mensen met aansluitende groepen mee zijn

geweest en waren de groepen gemiddeld wat kleiner. Het gevolg hiervan is minder inkomsten, maar uiteraard ook navenant minder kosten.

Als gevolg van een succesvol Charity evenement op de Haagsche Golf in najaar 2015 zijn Charity inkomsten hoger dan 2014. Uit

voorzichtigheid was dit Charity evenement niet in de begroting opgenomen. 

De waarde van de Kenia Shilling t.o.v. de € is in 2015 iets versterkt ten opzichte van onze vaste verrekenkoers van 1 op 100. Dit resulteerde

in een iets lager, maar nog wel steeds voordelig koersresultaat van € 1.724, hetgeen gerealiseerd is bij overmaking van geld naar Kenia. 

Rente inkomsten zijn weer op peil, als gevolg van een betere regeling met onze bank en een hoger gemiddeld liquiditeitsniveau als gevolg

enkele substantiële donaties aan het eind van 2014.
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STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION          JAARREKENING 2015

Toelichting op de Staat van Baten Lasten 2015 (vervolg)

Werkelijk Begroot Werkelijk

LASTEN 2015 2015 2014

8. Besteed aan doelstelling

Groepen

Keuken 910 2.100 423

Apparatuur 4.824 3.000 2.995

Verbruiksmateriaal 5.899 5.000 2.750

Werkkleding -350 250 1.579

Vliegkosten 78.512 103.500 37.386

Verblijf hotel 44.600 54.000 21.888

Opslagkosten Nl 0 0 327

Huur Ukunda 1.000 0 1.574

Extra Reiskosten bestuursleden 5.267 5.000 5.839

Taxi 302 500 262

Container vervoer 0 0 6.546

Vervoer materiaal 1.291 1.120 390

Algemene kosten 3.760 0 2.246

Kosten vervoer deelnemers 8.319 7.120 3.343

154.334 181.590 87.547

Aangezien we extra donaties hebben gekregen aan het eind van 2014 ten behoeve van investeringen, is hier € 1.824 meer uitgegeven 

aan apparatuur dan in eerste instantie begroot. 

In 2015 hebben we weer 6 groepen uitgezonden, ten opzichte van 2 in 2014. Als gevolg hiervan zijn kosten in totaal hoger. 

De Groepen waren over het algemeen wat kleiner, en er waren meer mensen die met aansluitende  groepen meegingen. 

Vluchtkosten en hotelkosten zijn daarom lager dan begroot. 

Een aantal posten waren ten onrechte niet apart gebudgetteerd (huur, algemene kosten).

Als gevolg van het verkopen van extra T-shirts aan de deelnemers uit de bestaande voorraad, komt werkkleding op een bate uit. 

In 2014 was deze post nog gewoon een kostenpost, als gevolg van het laten drukken van nieuwe voorraad van shirts. 

Werkelijk Begroot Werkelijk

Klinieken Kenia 2015 2015 2014

Funding DDC Kenia Klinieken 21.054 15.000 14.657

21.054 15.000 14.657

Conform de nieuwe structuur in 2014 van de twee klinieken in Kenia, nu onder verantwoordelijkheid van DDCK - CBO, wordt de 

netto funding naar de klinieken als één kostenregel in de exploitatierekening van DDC NL weergegeven. 

De exploitatiecijfers van de klinieken zien er als volgt uit. 

Werkelijk Werkelijk

2015 2014

Patiënten inkomsten 7.476 6.592

Personeelskosten Salarissen en sociale lasten 12.993 11.174

Materiaalkosten - grote aanschaffingen 3.045 2.636

Overige kosten 12.629 8.552

Saldo Exploitatie -21.191 -15.770

Mutatie nog niet gefund 137 1.113

Netto funding DDC NL -21.054 -14.657

Aantal behandelingen 3.272 2.965

Het aantal behandelingen met daaraan gekoppeld de patiënten inkomsten is met name gestegen door de toename in patiënten

in Lunga Lunga.  Deze toename compenseert de afname in patiënten in Ukunda, waar de afname van het toerisme ervoor zorgt dat 

de lokale bevolking minder werk heeft en dus minder geld over heeft voor de tandheelkundige behandelingen.

Het kosten niveau is toegenomen als gevolg van hogere personeelskosten (zowel salarissen als sociale lasten). Het personeel in Kenia 

krijgt een salaris dat lager is dan hun ' peers'; een verschil dat we aandachtig in de gaten houden en proberen te verkleinen waar mogelijk.

Overige kosten zijn met name gestegen als gevolg van de verzelfstandiging: verzekeringen, accountant, bankkosten en reiskosten bestuur. 

Tevens zijn er hogere kosten voor generatoren die wij nu in beide klinieken hebben staan voor het geval de stroom uitvalt. Anesthesiekosten 

zijn hoger omdat we nu ook in Lunga Lunga vullingen kunnen doen.

Totale kosten doelstelling 175.388 196.590 102.204

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie zijn voor 95% aan de directe doelstellingskosten (94% in 2014) 

toegerekend. Van de totale baten is 98 % besteed aan de directe doelstellingskosten (77 % in 2014)

In 2014 was deze ratio zo laag als gevolg van het lage aantal groepen dat naar Kenia is geweest in dat jaar.

Tevens hebben we met name aan het eind van dat jaar goede donaties gekregen. Deze donaties zijn met name pas in 2015 aangewend.
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Toelichting op de Staat van Baten Lasten 2015 (vervolg)

Werkelijk Begroot Werkelijk

LASTEN 2015 2015 2014

9. Besteed aan Werving Baten

Kosten eigen fondsenwerving 4.254 3000 2.966

Kosten van beleggingen, bankkosten 706 400 477

4.960 3400 3.443

10. Besteed aan Kosten eigen organisatie

Drukwerk 1.083 300 0

Kantoorbenodigdheden 231 500 244

Contributies en bijdragen 624 650 660

Porti 145 250 96

Verzekeringen 1.573 1.800 1.816

Automatisering 330 500 140

Algemene kosten 144 500 362

4.130 4.500 3.319

Kosten voor werving zijn hoger dan begroot omdat wij in de begroting geen rekening hadden gehouden met de kosten van 

een Golf charity evenement

De kosten van de eigen organisatie zijn in 2015 gestegen, met name voor drukwerk (folders en kaarten). In 2014 hadden wij

hiervan nog genoeg voorraad. Afgezien daarvan is ten opzichte van 2014, het kostenniveau gedaald.

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstellingen Werving Beheer & Totaal Begroot Totaal

baten Administratie 2015 2015 2014

Directe 

Kosten 

Groepen Klinieken 

Kenia

Directe kosten doelstellingen 154.334 21.054 175.388 196.590 102.204

Uitvoeringskosten:

Bankkosten 706 706 400 477

Charities 4.254 4.254 3.000 2.966

Kantoor en algemene kosten 4.130 4.130 4.500 3.319

Totaal 154.334 21.054 4.960 4.130 184.479 204.490 108.967

Het percentage besteed aan de doelstelling 2015 t.o.v. de som van de baten 2015 bedraagt  98 % ( 2014: 77%)

Het percentage besteed aan de doelstelling 2015 t.o.v. de som der lasten 2015 bedraagt 95% (2014: 94%)

In 2015 waren de wervingskosten in verhouding tot de baten eigen fondsenwerving 2.8 % (2014: 2.7 %) 

Het bestuur hanteert benchmarks uit het rapport Feiten en Cijfers Goede Doelen 2014 van de 

Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI),  voor kleine instellingen:

Percentage kosten besteed aan DDC Nederland VFI rapport

Doelstelling 95% 78%

Wervingskosten 3% 15%

Beheer en administratie 2% 7%

Totaal: 100% 100%

Den Haag, 28 juni 2016

Dutch Dental Care Foundation

N.J.Jonker

A.E.Kraaienhagen-Oostinga

R.P.Snoep

M.Santema

P. Brouwer

H. Peeters
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OVERIGE GEGEVENS.

Voorstel tot winstbestemming ven het resultaat over het boekjaar 2015

Resultaat voor toevoeging en aanwending -5.648

Aanwending Reserve Klinieken Kenia: Investeringen 7.333

Toevoeging Algemene Reserve 1.685

Algemene Reserve Totaal

Fonds Eigen

Reserve Klinieken Vermogen

Kenia

Eigen vermogen

1 januari 2015 82.506 15.838 98.344

Dotatie 2015

Aanwending 2015 -7.333 -7.333

Exploitatie resultaat (na bestemming) 1.685 1.685

31 december 2015 84.191 8.505 92.697
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