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Voorwoord  
 
Stichting Eardrop is in 2019 doorgegaan met haar missie ‘kennisoverdracht op diverse 
niveaus’.  
 
Dit is tot uiting gekomen in het geven van onderwijs met behulp van rotsbeendissectie 
cursussen, tijdens ooroperaties en het opleiden van health officers in de basale oorheelkunde. 
 
De projectmatige aanpak is verder aangescherpt hetgeen van belang is om onze doelen beter 
te definiëren en daarmee te realiseren. Ook blijkt deze aanpak een belangrijke stimulans bij 
de fondsenwerving. Zo kan een betere verantwoording jegens de sponsoren worden afgelegd 
en zijn de projecten meer tastbaar geworden.  
  
Het bestuur dankt ook dit jaar weer alle vrijwilligers die zich voor Eardrop hebben ingespannen.   
  
De basis van Eardrop  is wederom breder geworden, omdat het aantal assistenten in opleiding 
tot KNO-arts, dat participeert in onze projecten, is toegenomen.  
Eardrop blijft daarmee in hoge mate levensvatbaar. 
  
Namens het bestuur,  
  
  
Dr. C.J. Brenkman, voorzitter 
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Verslag Bestuur 
 

Algemene informatie  

 

Statutaire naam   Eardrop Stichting 

Opgericht   25 november 1983 

Statutaire zetel   Amsterdam 

Rechtsvorm    Stichting 

 

A. verantwoordingsverklaring  

Het bestuur van de Eardrop Stichting onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen 

en handelt overeenkomstig de daarin beschreven algemeen geldende principes: 

B. toezicht houden versus besturen/uitvoeren 

Een uitvloeisel van de toekenning van het CBF-certificaat is dat er een scheiding is 

aangebracht tussen enerzijds het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het anderzijds 

daarop toezicht houden. Het bestuur heeft in overleg met het CBF gekozen voor een model 

waarbij het Dagelijks Bestuur toezicht zal houden op het door het Algemeen Bestuur 

vastgestelde (financiële) beleid.  

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij zijn geen lid 

van een van de werkgroepen. Het  Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en 

de voorzitters van de 3 werkgroepen, PR/Fundraising, Medisch-/Technisch Zaken en 

Audiologie. De uitvoering van het beleid gebeurt door de werkgroepen, de voorzitters van deze 

werkgroepen doen verslag en leggen verantwoording af van de uitvoering in het Algemeen 

Bestuur. 

C. optimale besteding van de middelen 

Door het vaststellen van de begroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en 

deelbegrotingen, geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van de stichting. 

Wij streven er naar om de middelen die ons door onze donateurs ter beschikking zijn gesteld 

zo optimaal mogelijk te besteden. Dat betekent dat we kritisch kijken naar de hoogte van de 

reis- en verblijfkosten van de teams die we uitzenden en inkoop van goederen die de teams 

ter plekke wensen te gebruiken. Aan de hand van de projectadministratie houden de 

werkgroepen inzicht in hun kosten in vergelijking met het vooraf goedgekeurde budget. 

De beheer- en administratiekosten van Eardrop zijn laag, mede omdat er alleen maar met 

vrijwilligers wordt gewerkt.  

D. relaties met belanghebbenden 

Eardrop streeft naar een goede relatie met al haar Nederlandse donateurs, sponsoren, 

instanties en vrijwilligers die zich voor Eardrop inzetten.  

Eardrop is zoekende naar de juiste vorm om de relatie met haar stakeholders te optimaliseren. 

Het plaatsen van nieuwsfeiten is een eenzijdig gebeuren, meer interactieve communicatie is 

wenselijk en zal in komende jaren een speerpunt zijn. 

Ook in 2019 hebben ons geen klachten bereikt over de uitvoering van onze werkzaamheden. 
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E. bestuursbeleid 

Eardrop zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen. In eerste 

instantie in Kenia en later ook in Ethiopië.  

Slechthorendheid bij kinderen is in deze landen een groot probleem. Slechthorendheid wordt 

daar vaak niet begrepen en het wordt uitgelegd als "achterlijkheid". Kinderen raken hierdoor 

snel geïsoleerd en daarmede van hun toekomst beroofd. 

Statutair heeft Eardrop als doel “het verzorgen van onderwijs en opleidingen van keel-, neus- 

en oorartsen in opleiding, clinical officers, audiologen en leraren van dovenscholen in Kenia 

en omringende landen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Aan het doel wordt invulling gegeven door het 

uitzenden van operatie- en opleidingsteams naar Kenia en Ethiopië, en het uitzenden van 

onderwijsteams naar Kenia voor het ondersteunen van dovenscholen en verstrekken van 

apparatuur om zodoende de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. 

Eardrop geeft nu al meer dan 30 jaar met succes invulling aan haar doelstelling. In die jaren is 

er veel bereikt. In Kenia zijn gedurende deze jaren meer dan duizend kinderen geopereerd en 

tientallen Keniaanse KNO-artsen opgeleid, meer dan 5.500 kinderen op dovenscholen zijn 

geholpen en onderwijzers op die scholen opgeleid. Daarnaast is veel apparatuur aangeschaft 

die in Kenia en Ethiopië beschikbaar wordt gesteld aan lokale ziekenhuizen. 

De activiteiten in Ethiopië krijgen steeds meer vorm, de samenwerking met lokale 

ziekenhuizen is geïntensiveerd en de gestarte opleidingstrajecten verlopen succesvol. Net als 

in Kenia heeft dat tot gevolg dat ook in 2019 vele tientallen kinderen zijn gezien en daar waar 

mogelijk geholpen. 

Kortom, dankzij al onze vrijwilligers: meer mogelijkheden en derhalve een betere toekomst 

voor het slechthorende Afrikaanse kind. 

Eardrop streeft er naar de optimale inzet van vrijwilligers in Nederland, alsmede in Kenia en 

Ethiopië en dat dient op een integere wijze te gebeuren. De verantwoording van al haar 

activiteiten en aanwending van de ter beschikking gestelde middelen dient transparant te zijn 

en beschikbaar te zijn voor alle belanghebbenden. 

G. Financieel  

De inkomsten én uitgaven bleven in 2019 ruim achter op de begroting. 

 

Volgens verwachting is het vermogen in 2019 verder gedaald. Het balanstotaal bedraagt 

ultimo 2019 € 315.733, een afname met € 58.421 (minus 16%). Dat wil zeggen dat de 

inkomsten uit fondsenwerving (€ 35.557) ruim minder bedroegen dan begroot en ook minder 

dan onze uitgaven (€ 85.556).  

De liquiditeitspositie van de stichting is evenwel positief en er bestaan geen directe zorgen 

over onze financiële continuïteit. Wel heeft het bestuur de uitdaging om de aanpak van onze 

fondsenwerving wederom structureel ter hand te nemen. Hierop zijn in 2020 de eerste stappen 

gezet.  

 

De liquiditeitspositie bedroeg einde 2019 circa € 300.000, ruim boven de continuïteitsreserve 

van € 200.000.     

 - 
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In 2018 werd een begin gemaakt met projectmatig administreren. Zoals ook in het betreffende 

jaarverslag vermeld, volgen we hiermee ons meerjarenbeleidsplan; 'tijdens de looptijd van elk 

project moet op ieder moment de operationele en financiële stand van zaken duidelijk zijn'.  

Conform deze intentie was in 2019 voor het eerst een begroting opgesteld voor de kosten op 

projectniveau. In de toekomst willen wij dit ook doen aan de inkomstenkant en meer 

projectmatig werken aan fondsenwerving.  

 

De projectmatige uitgaven (‘lasten besteed aan de doelstelling’) bedroegen € 75.178 (88% van 

de uitgaven). Hetgeen bijna € 17.000 minder is dan in het voorafgaande jaar. De kosten beheer 

en administratie, plus de kosten toegerekend aan fondsenwerving, zijn met ca. € 10.000 vrijwel 

ongewijzigd gebleven.  

 

De werkgroep “Audiologische revalidatie en early intervention” gaf -in 4 projecten- € 16.067 

uit, 21% van alle bestedingen aan projecten. De uitgaven kwamen niet in de buurt van de 

initiële begroting van  € 40.000.  

 

De werkgroep “Medisch Technische zaken” gaf aan zes projecten € 59.111 uit, zijnde 79% 

van de projectmatige uitgaven, 13% minder dan begroot. 

 

Voor de afwijking begroting en werkelijkheid zijn plausibele externe factoren bekend. Het is  

een terugkerend gegeven dat door politieke en maatschappelijke omstandigheden in Kenya 

en Ethiopië niet altijd volgens verwachting gereisd kan worden. Betrouwbaar begroten zal 

daarom altijd lastig blijven maar blijft wel een punt van aandacht.  

 

In de balans staat een vordering op onze hoofdsponsor Beter Horen. Wij zijn nog in gesprek 

over de vorm van onze inhoudelijke samenwerking richting de toekomst en de definitieve  

afrekening en inhoud van de jaarlijkse bijdrage aan Eardrop. 

 

H. public relations en fondsenwerving  

 

Het jaar 2019 was voor Eardrop Stichting rustig m.b.t. public relations en fondsenwerving.  

  

Eardrop is zoekende naar de juiste vorm om de relatie met haar stakeholders te optimaliseren. 

Het plaatsen van nieuwsfeiten is een eenzijdig gebeuren, meer interactieve communicatie is 

wenselijk en zal in de komende jaren een speerpunt zijn. 

 

I. medisch-technische zaken  

 

2019 was een succesvol jaar voor de medisch technische werkgroep met in totaal 12 medische 

missies naar Ethiopië en Kenia.  

 

Zes van deze missies stonden in het teken van de training van lokale KNO-artsen in opleiding 

in de oorchirurgie. Daarnaast werd weer de jaarlijkse internationale rotsbeencursus in het 

Kenyatta Academic hospital in Nairobi georganiseerd voor internationale, maar met name 

Oost-Afrikaanse, KNO-artsen. Tijdens de chirurgische opleidingsmissies zijn in totaal 12 lokale 

KNO-artsen in opleiding opgeleid in de oorchirurgie en 14 KNO-artsen hebben deelgenomen 

aan de internationale cursus in Nairobi.  
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Naast de chirurgische opleidingsmissies zijn er ook weer 4 onderwijsmissies uitgezonden voor 

de training van clinical officers. In totaal zijn er ongeveer 70 clinical officers theoretisch en 

praktisch onderwezen en voorzien van een instrumentenkit om de opgedane kennis in praktijk 

te kunnen brengen. Naast deze 4 onderwijsmissies voor clinical officers, heeft er ook nog een 

training in Ethiopië plaatsgevonden voor de professionals van de poli KNO uit de ziekenhuizen 

uit Attat, Wolisso en Gambo. 

 

De werkgroep kwam in 2019 vier keer bij elkaar voor overleg. Tevens vond er een gezamenlijk 

overleg plaats tussen de medisch technische en audiologische revalidatie werkgroep. De 

samenstelling van de medisch technische werkgroep wijzigde niet in 2019. 

 

I. audiologische revalidatie  

 

Bij het verkrijgen van een officiële erkenning van de Keniaanse overheid voor de opleiding van 

Audiological Technician aan de Thika School of Medical and Health Sciences (TSMHS) zijn 

een paar kleine stappen gezet. Er moet echter nog veel werk worden verzet, voordat de 

erkenning gerealiseerd is. 

 

Ook dit jaar is weer een training gegeven voor de leden van het nieuwe AR-team. De door de 

Keniaanse overheid beoogde veranderingen rond de EARCs zijn nog niet geëffectueerd. Mede 

hierdoor is het functioneren van de EARCs verslechterd en is het voor de leden van het nieuwe 

AR-team nu zelfs bijna onmogelijk om audiologische activiteiten te verrichten. Daarom is 

besloten om de trainingen voorlopig op te schorten. 

 

In 2019 zijn de verkenningen naar het meer structureel opleiden van mensen op het gebied 

van psychosociale hulpverlening aan ouders van kinderen met gehoorproblemen voortgezet. 

De contacten met het Kenyan Institute of Special Education (KISE) zijn aangehaald. Dit 

instituut leidt alle mensen, die in het speciaal onderwijs en op de EARCs werken, op. 

Afgesproken is om een aantal medewerkers van KISE op te leiden in het maken van 

oorstukjes. Het is de bedoeling dat deze medewerkers vervolgens weer anderen gaan 

opleiden. 

 

De voorbereidingen voor een audiometriecursus in Ethiopië zijn begonnen. 
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K. ontwikkelingen 2020 en verder  

 

In het beleidsplan 2018-2023 is opgenomen dat deze keuze ook een andere werkwijze met 

zich mee zal brengen. Deze andere werkwijze zal in 2020 verder worden uitgewerkt en 

geconcretiseerd. Onder andere zal er meer projectmatig moeten worden gewerkt. Op die 

manier kan meer inzicht in de te behalen resultaten worden verkregen en kan achteraf beter 

worden gecontroleerd of dat resultaat is behaald. Dat draagt er ook toe bij dat een betere 

verantwoording van de bestede middelen kan worden afgelegd. 

 

In een relatief nieuwe samenstelling van het bestuur gaat het bestuur op zoek naar een 

efficiënte besteding van resources en aandacht besteden aan validatie van werkwijzen. Ook 

zullen de verplichtingen die door CBF worden opgelegd worden opgepakt.  

 

 

Ondertekening Bestuur 

 

Dhr. Dr. D. Colnot, voorzitter 

 

 

 

 

Dhr. Mr. T.J.R.P. Heerkens Thijssen, 

secretaris 

 

 

 

 

Dhr. Ir. W.C.M. Albersen, penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 
 

 

 

 

   

31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA € €

VLOTTENDE ACTIVA

Activa A 702                         912                         

Voorraden B 4.856                      -                         

Vorderingen en overlopende activa C 18.379                    27.000                    

Liquide middelen D 291.796                  346.242                  

TOTAAL ACTIVA 315.733                  374.154                  

31 december 2019 31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen 

Reserve  E

    * Continuïteitsreserve 200.000                  200.000                  

    * Bestemmingsreserve 90.135                    136.132                  

Fonds filmproject F 16.000                    16.000                    

KORTLOPENDE SCHULDEN G 9.598                      22.022                    

TOTAAL PASSIVA 315.733                  374.154                  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 
 

     

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving H 35.557               78.000            64.597             

Baten uit acties van derden H 2.785                 -                 8.608               

Som der baten 38.342               78.000            73.205             

LASTEN

Besteed aan doelstelling I 75.178               107.800          92.073             

Kosten eigen fondsenwerving J1 2.339                 4.800              2.392               

Kosten beheer en administratie J2 8.039                 5.000              7.250               

Som der lasten 85.556               117.600          101.715           

Saldo voor financiële baten en lasten 47.214-               39.600-            28.510-             

Financiële baten en lasten K 1.217-                 200                 673-                  

Saldo van baten en lasten 45.997-               39.800-            27.837-             

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

 * Bestemmingsreserve 45.997-               39.800-            43.837-             

*  Fonds filmproject 16.000             

Totaal 45.997-               39.800-            27.837-             
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 2019  
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de RjK afdeling C2 Kleine fondsenwervende 
instellingen. 
 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling  
 
Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.  
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
 
Transacties in vreemde valuta 
Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers 
per transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden 
per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende 
wisselkoers.  
 
Vergelijking met vorig jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaand jaar.  
 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover nodig is op de 
vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Deze voorziening 
wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Reserves 
 
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) 
sterk tegenvallende opbrengsten.  
 
Bestemmingsreserve 
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald 
en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 
 
Bestemmingsfonds 
Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn 
toegestaan, en deze beperking door een derde is aangebracht.  
 
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de 
bestemming van het saldo van baten en lasten. Bestedingen waarvoor een 
bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, verwerkt de stichting daarom 
eerst als last in de staat van baten en lasten.  
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
 
Donaties en giften 
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met 
uitzondering van schriftelijke toezeggingen die kunnen worden toegerekend aan een periode 
waarin deze toezegging wordt ontvangen. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde in Nederland. Gedurende het jaar 2019 heeft Eardrop Stichting geen 
donaties in natura ontvangen. 
 
Baten uit acties van derden 
Baten uit acties van derden betreffen baten die de Stichting ontvangt van een co-financier. De 
baten worden toegerekend aan de periode waarin zij ontvangen worden.  
 
Kostentoerekening  
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op 
basis van direct toerekenbare kosten en niet direct toerekenbare kosten.  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER  
 

 
 
 
 
  

31 december 2019 31 december 2018

A. Inventaris

Stand per 1 januari 912                      -                       

Investeringen -                       1.052                   

Afschrijvingen 210-                      140-                      

Stand per 31 december 702                      912                      

31 december 2019 31 december 2018

B. Voorraden € €

Voorraden Audiologisch Team -                       -                       

Voorraden MedischTeam 4.856                   -                       

4.856                   -                       

C. Vorderingen en overlopende activa

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Overige vorderingen en overlopende passiva 18.379                 27.000                 

18.379                 27.000                 

Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Rente 696                      -                       

Sponsoring Beter Horen 17.215                 20.000                 

Te vorderen BTW                       469                          -   

Vooruitbetaalde bedragen                          -                      7.000 

18.379                 27.000                 

D. Liquide middelen

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Rabobank telerekening 6.083                   31.347                 

Rabobank bedrijfsspaarrekening 1.999                   1.999                   

Rabobank vermogensrekening 283.714               312.896               

291.796               346.242               
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E. Reserves

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Continuïteitsreserve 200.000               200.000               

Bestemmingsreserve 90.135                 136.132               

290.135               336.132               

Het verloop van deze posten is als volgt:

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 

stellen dat Eardrop Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Stand per 1 januari 200.000               200.000               

Resultaatbestemming -                       -                       

Stand per 31 december 200.000               200.000               

Bestemmingsreserve

Op de bestemmingsreserve berust geen verplichting. De bestemmingsreserve betreft een door het 

bestuur vastgelegde reserve ten behoeve van projecten. 

31 december 2019 31 december 2018

€

Stand per 1 januari 136.132               179.969               

Resultaatbestemming 45.997-                 43.837-                 

Stand per 31 december 90.135                 136.132               

F. Fonds inzake Filmproject 31 december 2019 31 december 2018

€

Stand per 1 januari 16.000                 -                       

Resultaatbestemming -                       16.000                 

Stand per 31 december 16.000                 16.000                 

Gelden uit dit fonds zijn niet vrij overdraagbaar en zijn alleen te besteden aan het filmproject. 

G. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Projectverplichtingen Kenia                          -                    12.860 

Projectverplichtingen Ethiopië -                       960                   

Nog te betalen kosten beheer en administratie 3.500                   4.429                   

Nog te betalen kosten Operations Eardrop Kenia -                       

Nog te betalen BTW -                       3.773                   

Nog te betalen tbv materialen doelstelling -                       -                       

Nog te betalen 6.098                   -                       

9.598                   22.022                 

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar. 



Eardrop Stichting 
Amsterdam 
 

16 
 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 
 
 
  

Baten

H. Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

Baten van particulieren (donaties 

en giften)

7.369                 38.000                 20.400                 

Baten van bedrijfsleven 17.215               40.000                 20.000                 

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven 10.973               -                       24.197                 

Som van de geworven baten 35.557               78.000                 64.597                 

Overige baten 2.785                 -                       8.608                   

Som der baten 2.785                 -                       8.608                   

I. Besteed aan doelstelling 

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

Besteed aan audiologische 

Revalidatie Kenia 9.784                 10.000                 3.616                   

Besteed aan audiologische 

Materialen 2.195                 8.000                   11.828                 

Besteed aan audiologische 

revalidatie opleiding TSMHS 3.126                 15.000                 -                       

Besteed aan audiologische 

revalidatie Algemeen 962                    7.000                   1.443                   

Besteed aan Medischtechnische 

zaken Kenia 12.795               15.000                 12.180                 

Besteed aan Medischtechnische 

zaken Ethiopië 11.256               12.500                 12.229                 

Besteed aan CO opleidingskosten 

Kenia 3.856                 9.500                   23.413                 

Besteed aan CO opleidingskosten 

Ethiopië 13.475               7.500                   11.317                 

Medisch team Algemene kosten 13.288               23.300                 10.182                 

Besteed aan Operation Eardrop 

Kenia 4.441                 -                       5.865                   

75.178               107.800               92.073                 
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Bestedingspercentage

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de (doelstelling)en in relatie met de 

totale baten procentueel weergegeven voor de jaren: 

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Totaal bestedingen 75.178               107.800               92.073                 

Totaal baten 38.342               78.000                 73.205                 

Bestedingspercentage 196,07% 138,21% 125,77%

J. Werving baten

J1 Kosten eigen fondsenwerving Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

Kosten ivm fondsenwerving/CBF 1.445                 1.000                   797                      

Site/content/onderhoud 105                    2.000                   39                        

Beleidsplan 789                    1.800                   1.556                   

2.339                 4.800                   2.392                   

Kostenpercentage fondsenwerving 

Onderstaand is de verhouding van de totale kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten 

procentueel weergegeven voor de jaren: 

Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Kosten eigen fondsenwerving 2.339                 4.800                   2.392                   

Baten eigen fondsenwerving 35.557               78.000                 64.597                 

Kostenpercentage fondsenwerving 6,58% 6,15% 3,70%

J2 Kosten beheer en administratie Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

€ € €

Kosten beheer en administratie 6.229                 5.000                   3.581                   

Assuranties 2.208                 -                       2.150                   

Afschrijvingen 210                    140                      

Overige algemene kosten 608-                    -                       1.379                   

                 8.039                    5.000                    7.250 

Bij de toerekening van kosten beheer en administratie wordt een consistente methodiek gehanteerd 

tenopzichte van het boekjaar 2018.

Alle kantoor en algemene kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan de doelstelling of het werven 

van baten, zijn verantwoord als kosten beheer en administratie. 

K. Financiële baten en lasten

Rente baten 1.514-                                          -   918-                      

Bankkosten 296                    200                      245                      

1.217-                 200                      673-                      
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OVERIGE TOELICHTINGEN 
 
Bestemming van het exploitatiesaldo over het boekjaar 2018 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de vergadering gehouden op 27 maart 2020. Het 
bestuur heeft de bestemming van het exploitatiesaldo vastgesteld conform het daartoe gedane 
voorstel.  
 
Bestemming van het exploitatiesaldo over het boekjaar 2019 
De penningmeester stelt voor om het negatieve exploitatiesaldo over 2019 ad € 45.997 te 
bestemmen zoals weergegeven onder de staat van baten en lasten. Vooruitlopend op de 
vaststelling van het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
Personeelsbestand 
Er zijn geen personeelsleden in dienst van Eardrop Stichting 
 
 
Bezoldiging van het Bestuur 
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.  
Aan de bestuurders zijn geen bedragen aan leningen, voorschotten, of garanties verstrekt.  
 
 
 
 
Apeldoorn,  09-02-2021 
 
 
 
Namens het bestuur 

Dhr. Dr. D. Colnot, voorzitter   Dhr. Ir. W.C.M.  Albersen, penningmeester 

 

 
 
 
 
Overige gegevens 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 

De corona-pandemie heeft zijn invloed op de activiteiten van de Stichting. Het is in 2020 niet 
mogelijk geweest om missies uit te voeren. De kosten zijn hierdoor ook zeer beperkt 
gebleven. De corona-pandemie heeft vooralsnog geen wezenlijke invloed op de continuïteit 
van de Stichting.  
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