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Geacht bestuur.

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw opdracht tot
samenstellen van de jaarrekening van stichting care for Kosovo Kids te Putten met betrekking tot het boekjaar
2017 hebben verricht.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Care íor Kosovo Kids is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december Zo17 en de staat van baten en tasten
over 2017 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 presenleren van de laarrekening in overeenstemmrng met de
geldende wet en regelgeving, waaronder Richthln voor de Jaarverslaggeving '650 Fondsenwervende organisaties'
voor kleine rechlspersonen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en íinanciële 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 Care for Kosovo Kids. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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

Accountant-Ad m i n istratieconsulent

Van Oers
Accountants en
Belastingadviseurs B.V.
KvK Breda: 20060378

Vestigingen:
Breda, Oosterhout, Roosendaal
Etten-Leur, Zundert

In association with:
i.eadioq Edgo Alianlo
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Algemene informatie
Stichting Care íor Kosovo Kids (CíKK), statutair gevestigd te Putten en íertelilk te Haartem, is een initiatref van
Anke Gerrits, Maruschka Somsen en Gerry Beers. Zij werden in oktober 2012 ge'ínspireerd door Sevim Cinci.
kinderarts in Kosovo, Pristina. Sinds januari 2013 hebben zij een Stichting in Nederland en in Kosovo staan
zij sinds april 2013 geregisleerd.

Het bestuur bestaat in Nederland uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Daarnaast
heeft de stichting in Nederland en Kosovo een adviesraad. De adviesraad functioneert als een board
Zie voor de leden van het bestuur en de adviesraad www.careforkosovokids.com/het-bestuur.html.
Daarnaast heeft de stichting een Liaison Manager aan haar verbonden.

Missie
De medische zorg aan kinderen in Kosovo verlenen en verbeteren.

Informatie omtrent activiteiten en financiële oositie
CfKK biedt sinds 2013 in Kosovo directe hulp aan zieke kinderen door medicijnen beschikbaar te stellen. Dit
gebeurt uitsluitend via kinderartsen ter plaatse. Het gaat voornamelijk om kinderen met leukemie en andere
vormen van kanker' De directeur van het University Clinical Centre of Kosovo (UCCK) en de stichling Care for
Kosovo Kids hebben een Memorandum oí Understanding ondertekend. Er is een nauwe samenwerking met dit
ziekenhuis. Ïevens is er een nauwe samenwerking met de Minister of Health Naast het verzorgen van directe
hulp in de vorm van benodigde medicatie, wil CfKK het niveau van de medische zorg aan kinderen in Kosovo
verbeteren. CfKK verzorgt de basisomstandigheden inmiddels volledrg voor de krndàroncologieafdeling, zodat
het sterftecijfer brj kinderen steeds meer daalt. De focus is naast medicatie en andere zaken steeds meer
gericht op het verbeteren van de kennis van de artsen en verpleegkundigen middels lectures en bezoeken aan
het ziekenhurs uoor proíessoren en kinderoncologen tot nu toe. ti ZOll É oe basis gelegd voor een outreach
programma welke wordt vastgelegd middels een Memorandum oí Understanding (MoUimet het prinses
Máxima Centrum in Utrecht en World Child Cancer foundation en de Universiteit Kliniek van pristina. Het
Máxima Centrum is het grootste kinderoncologie centrum in de wereld. Het programma slart in 201g en zal
volledig gericht zijn op educatie. training en advisering van de artsen, verpleegkundigen, technici, researchers
en andere proíessionals gespecialiseerd in kinderoncologie.

De volgende projecten zijn reeds gerealiseerd:
a. Medicatie project (doorlopend project, primair doel CfKK)
b Wasserette project
c. Herinrichting Maag-Darm-Lever aídeling
d. Angstverm inderingspro;ect
e. Samenwerking Street Food: Street Food Kosovo kookboek
í. Vertaling boekje 'chemo-Kasper' in het Albanees met de nieuwe titel 'Kemo-Krenari' (gerealiseerd 2016) en

uitreiking aan de kinderen met kanker (vanaf 2016)
g. Samenstelling welkomstpakket (gerealiseerd 2016) voor en uitreiking aan alle patiêntjes met uileg over

CfKK (vanaf 2016)
h. Memorandum of Understanding met het Ministerie van Volksgezondheid in Kosovo

Jaarlijkse congressen in Kosovo met hoogleraren uit Nederland en oostenrryk
Colleges door Prof.dr. Gertjan Kaspers in Kosovo.
Sondevoeding start up.

Ad a' Ïussen de 50 à 60 kinderen per Jaar met leukemie oí andere vormen van kanker ontvangen medrcatie en
medische zorg. Een behandeling duurt gemiddeld 2laar.leder jaar komen er minimaal 30 kinderen bil.

Ad b. Totale vernieuwing van de wasserette van het gehele UCCK. 2.500 bedden in het kader van de
verbetering van de hygiëne. Investering 105.000 euro in samenwerking met een stichting in Ermelo en
UCP Equipment B.V.
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Ad c. De Maag-Darm-Lever afdeling van het ziekenhuis rs volledig opgeknapt en voorzren van nieuw
meubilair gesponsord door Keller Duitsland, architectenbureau Nivoo3, de Amerikaanse ambassade
en het lokale bouwbedrijf Bavaria.

Ad d. Angstverminderingsproject bij kinderen middels het kindvriendelijk maken van het gehele
kinderziekenhuis door te decoreren met jungle íiguren.

Ad e. Street Food en CÍKK is een samenwerking aangegaan zodat het boek Street Food Kosovo is
verschenen en op zodanige wrjze in de markt kan worden gezet dat er sprake is van wilde verspreiding
Het boek heeft de prijs van het beste kookboek van het jaar 2014 in de categorie Goede doelen
gewonnen. Het boek is eind 2014 uitgebracht en is sinds 2015 onderdeel van de fondsenwerving.

Ad í. Het boekje'Chemo-Kasper'van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) rs een
prentenboekje dat in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van kleurige tekeningen uitlegt wat
kanker is en wat chemotherapie doet. Dit boekje is in het Albanees vertaald en wordt mel de nieuwe
titel 'Kemo-Krenari' uitgereikt aan alle kinderen met kanker in het ziekenhuis.

Ad g. Een welkomstpakket is samengesteld voor alle patiéntjes met uilleg over CfKK, met daarin ook een
aantal nuttige items, zoals tandenborstel, zeep en shampoo.

Ad h Care Íor Kosovo Kids en het Ministerie van Volksgezondheid in Kosovo hebben een Memorandum
of Understanding getekend, waarin zij verklaren samen te werken in de komende jaren en het
Ministerie toezegt CfKK financieel te ondersleunen.

Ad i. Hoogleraren uit Nederland en Oostenrijk doceerden en gaven advies aan de oncologie-artsen in
Kosovo tijdens een meerdaags congres, georganiseerd door CfKK in samenwerking met het
Ministerie van Volksgezondheid in Kosovo en 'Kosova Association of Oncology'.

Ad j. Prof.dr. Gertjan Kaspers, CfKK ambassadeur, hoogleraar kinderoncologie en hoofd krnderoncologie
VU Medisch Centrum en Director of the Academy van het Prinses Máxima Centrum, gaf collegeJ
aan de artsen op de afdeling hematologie-oncologre van het Universitair Medisch Centrum in Kosovo.

Ad k. Een 'stock and trace' model in Excel dat een overzicht geeft van voorraad, levering, pr1zen, gebruik per
patiënt en verscheidenheid van de medicijnen is optimaal in gebruik.

De stichting werkt grotendeels met vrijwiiligers. Daar waar nodig worden mensen ingehuurd. Zo wordt er een
Liaison Manager in Kosovo betaald door CfKK

De donaties zijn afkomstig van derden en van het bestuur zelf.

Het bestuur van de Stichting heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een
conservatieve wijze worden beheerd. De Stichting heeÍt in Nederland en in Kosovo een bankrekening. In
Kosovo wordt een beperkt werkkapitaal aangehouden.

Bestedinos oercentaqes

Besledingspercentage doelstellingen ten opzichte van de lasten

Bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de baten

2017 201 6

77o/o 83o/o

19Yo 73o/o

Be ste d ingspe rce ntage s
Het bestedingspercentage doelstellingen ten opzrchte van de lasten is dit jaar ten opzichte van vorig jaar
gedaald, omdat er door het gebruik van het nieuwe 'stock and trace' model efficiënter medicijnen ingekocht
kunnen worden.

Het bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de baten is dit jaar ten opzichte van volg Jaargedaald, omdat de stichting dit jaar een financiêle bufíer op wilde bouwen om de medische hulpvelening
in Kosovo voor een langere periode gewaarborgd te hebben
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Informalie omtrenl bestuur
Alle werkzaamheden worden om niet gedaan behalve die van de Liaison Manager en de arts in Kosovo. Het
bestuur ontvangl dan ook geen enkele vergoeding. Ër wordt veel samengewerkt met artsen maar ook met
architecten, bouwkundigen en andere professionals
Zie verder www.careforkosovokids.com/partners-wereldwrld.html. Hier worden alle donateurs en onoersteuners
van de stichting aangegeven. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per Jaar. Minimaal 4 keer per Jaar gaat
minimaal een van de bestuursleden naar Kosovo. De hotelovernachtingen inclusief ontbijt worden gedoneerd
door het Swiss Diamond hotel in Pristina.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. De bestuursleden worden door het bestuur
benoemd voor de tijd van maximaal 4 jaar.

Plannen 2018 en beqrotino
Voor 2018 zijn de volgende prolecten benoemo:
- Medicatie verschafíen aan alle kinderen op de aídeling oncologie/hematologie van het UCCK kinder-

ziekenhuis in Pristina
- Wederom íaciliteren van het geven van colleges door medisch specialisten rn Kosovo.
- Verschaffen van alle benodigde artikelen voor het laboratorium van de afdeling, aangevraagd door de

verpleging (zoals naalden, injectiespuiten, etc.).
- Onderhouden van het'stock and trace'model in Excel dat een overzicht geeft van voorraad, levering, prilzen.
gebruik per patiênt en verscheidenheid van de medicijnen,

- Voorlzetten van het sondevoeding programma.
- Vernieuwen van uniformen van doctoren en verpleging van de pediatric hemoto/oncology afdeling.
- Start implementatie Outreach programma.

Daarnaast worden de volgende pR-activiteiten in 201g ontwikkeld:
- Uitbrengen nieuwsbrief vier keer per jaar;
- Updaten Facebook-pagina van de stichting minimaal twee keer per week:
- Organiseren van een fundraiding diner voor CfKK.

De PR-activiteiten van CfKK sluiten aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikketrngen bij de
stakeholders.

Het bestuur,
Haarlem, 29 juni 2018

A.G
Bes

"J,\Wó.ruï ,"" J"n nxà
Voorzitter
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À BAtAl{S PER 3í DECETIBER 2017

ACTIVA

Vorderingen ên overlopende ac,tiva
Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA

Reserves en fondsen
resêryes

- overige resenes

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

Totaal

31 december2OlT
ffi

52.154

146.668

198.822:

197.087
197.087

198.822
:=:::3

Stichting Care for Kosovo Kids
PUTTEN

252

44.459

44.711

4.703
44.703

u.711

I810
92s

Behoort bij het accountantsrapport 6"*qoq-46
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B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

Som der baten

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Medische hulpverlening in Kosovo

Wervingskosten

Kosten fondsenwervino

Kosten beheer en administratie

Reis- en verblijfskosten
Koeriersdiensten
Algemene kosten

Som der lasten

Financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

BESTEMMING/ONTTREKKING SALD A 2A17

Toevoeging aan:
-overige rêserves

Werkelijk 2017
€

18.053
112.391
30.000
42.300

202.744

38.918

Stichting Care for Kosovo Kids
PUTTEN

4.498
25.853
30.000

60.351

946

44.181
38.918

1.008

44.181

1.008

7.243
52.432

7.422

946

5.499

4.340

s.624
234

1.385
9.839

49.703

6s8

152.384

152.384

497

Eegroting
In de staat van baten en lasten zijn de begrotingscijíers achtenvege gelaten, omdat het bestuur de
begroting niet als belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.

Behoort bij het accountantsrapporl
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C. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JA.ARREKENING

Algemeen
Blijkens de akte d.d. 25 januari 2013. verleden door notans mr. R.H. Meppelink te Amsterdam werd de
stichting stichting care íor Kosovo Kids per genoemde datum opgericht.

Activiteiten
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van kinderen in Kosovo dre drinoeno
medische hulp behoeven en waarvoor geen financiêle middelen beschikbaar zijn.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer STOl11g7

Bestuurders
Als bestuurders van de stichting treden op:

- A.A. Gerrits. voorzitter, gezamenlijk bevoegd met andere bestuuroers:
- D.M. van den Akker, secretans, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders:
- G.B. Beers-Kniestedt, penningmeester, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders:
- A.G. Kooiman-van de Pol, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders:
- N. Oeij, gezamenlryk bevoegd met andere bestuurders.

Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving '650 Fondsenwervende
organisaties' voor kleine rechtspersonen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basrs van hrstorische
kosten.

Overiqe activa en oassiva
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen legen nominale waarde. Op
vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebràcht.

Grondslagen van resultaatbepati ng

Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt. dat baten slechts worden
opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten
Onder baten wordt verstaan de ontvangen donaties.
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reiile waarde

Lasten
onder lasten worden verstaan de op het verslagjaar betrekking hebbende kosten.

Gebruik van schattinoen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondstagen,
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zrln voor dJ opgeno@en bedragen.
De íeitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 4 
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D. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Overige vordoringen en oysrlopendo activa

Nog te ontvangen donatie EBRD
Overige vorderingen

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant
Banka Ekonomike
PayPal rekening

PASSIVA

Reserves cn fondsen

Reserves

- overige rêservês
stand per 1 januari
toevoeging

stand per 31 december

Crediteuren
Overige schulden

Stichting Care for Kosovo Kids
PUTTEN

2417 2016

--

50.000
2.154

52.154:
25;

252

197.087=:=:--
Het bestuur heeft als doelstelting voldoende reservês aan tê houden, zodat de medische hulpverlening
gewaarborgd is voor de komende jaren.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

44.703
152.384

108.369
38.201

98

810
924

1.7U

37.281

25.322
17.435
1.702

44.459

44.703
:=!È:!
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E. TOELICHTING OP OE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Besteed aan doelstellingen

Medische huloverlenino Kosovo
Medicrlnen
Vergoedingen
Vervoerskosten
Mobiele communicatie

Beheer en administratie

Aloemene kosten
Accountants- en administratiekosten
Overige

Financiële baten en lasten
Rente- en bankkosten Rabobank
Rente- en bankkosten Banka Ekonomike

Bestedinqen aan de doelstellinq

Bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de lasten

Bestedingspercentage doelstellíngen ten opzichte van de baten

2017

Stichting Care íor Kosovo Kids
PUTTEN

2016

27.875
10.294

506
243

38 918

2.692
1.647

4.340

270
388

658

2017

77o/o

19o/o

31.548
1'1.985

386
262

44.181

185
312

497

2016

Be ste d i n g sp e rce n ta ge s
Het bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de lasten is dit jaar ten opzichte van vosg Jaargedaald, omdat er door het gebruik van het nieuwe 'stock and trace' model efficiënter medicijnen ingekochr
kunnen worden.

Het bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de baten is dit jaar ten opzichte van vorig.;aar
gedaald, omdat de stichting dit jaar een financiële buffer op wilde bouwen om de medische hulpverlening
in Kosovo voor een langere periode gewaarborgd te hebben.

Bezoldioino bestuurders
Gedurende het verslagjaar waren geen bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders oÍ gewezen
toezichthouders bezoldigd in dienst van de Stichting, noch zijn leningen, voorschotten en garanties verstrekt
aan deze personen.

Behoort bi het accountantsrapport
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BIJLAGE í.

Overzicht om niet verkreoen diensten
Door diverse beclrijven en personen zijn in 2017 diensten geleverd aan Stichting Care for Kosovo
Kids zonder dat hier een geldelijke tegenprestatie tegenover staat. Hieronder volgt een opsomming
van de verkregen diensten. Waar mogelijk is per categorie een indicatieve waarde vermeld van de
verkregen diensten.

Promotie
Fotografie
Updates website en socialmedia
Communicatie & advies
Nieuwsbrieven
Merk branding
Kosten vertaalbureau

Indicalie waarde promotiekosten: € 4g.l}s
=

Bêheer en administratie
Accountanlskosten
Administratiekosten
Hotelovernachtingen bestuursleden en gasten in Kosovo

fndicatie waarde beheer en administratiekosten: €. 14.570

Medisch advies
Diverse artsen hebben vanuit hun experlise ondersteuning geboden en adviezen uitgebracht.

Behoort bij het accountantsrapport 12 freí@'-&ry


