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Stichting Wees een Kans is op 28 november 2006 
opgericht te Harderwijk. Het doel van de stichting is 
het verbeteren van het welzijn in de wereld, onder 
meer door het verlenen van hulp aan mensen in nood, 
een bijdrage leveren aan milieuverbetering en het 
bevorderen van dierenwelzijn.

Stichting Wees een Kans steunt kansarme mensen in 
ontwikkelingslanden om ze te helpen met:

  Op eigen benen te staan;
  Met duurzame middelen een bestaan te creëren;
  Ze levensvreugde te verschaffen.

Het anker van waaruit de stichting werkt is gebaseerd 
op Liefde, Respect en Vertrouwen. De Stichting richt 
zich voornamelijk op gebieden in Tanzania, Uganda en 
Ethiopië. Stichting Wees een Kans is, als vermogens
fonds, gericht op zoek naar uitvoerende stichtingen 
die in deze landen met projecten werkzaam zijn of 
werkzaam willen zijn.
Projecten van deze stichtingen moeten dan passen bij 
één of meerdere van de vier pijlers:

 Pijler 1: Voeding, liefde en onderdak
Dit kunnen projecten zijn zoals de bouw van wees
huizen, of het onderbrengen van wezen bij familie 
waarna deze families op ondersteuning kunnen 
rekenen.

 Pijler 2: Basisvoorzieningen
Voorbeelden zijn: realiseren van waterprojecten of 
creëren van basisgezondheidszorg.

 Pijler 3: Educatie
Bijvoorbeeld: de bouw en exploitatie van scholen en 
trainingscentra voor vakopleidingen.

 Pijler 4: Economie
Voorbeelden zijn: microkredieten ter beschikking 
stellen, coöperaties opzetten, of mensen helpen 
een bedrijfje op te starten (mede via Funding 
 Opportunities BV)

Stichting Wees een Kans wil daarnaast mensen 
aanzetten tot filantropie.
De stichting heeft de anbi status.

1.1	 Missie	en	doelstelling

1 Bestuursverslag

1.2	 Samenstelling	bestuur

Inhoudsopgave

Het bestuur is als volgt samengesteld:

De bestuurders hebben in 2014 en 2013 geen bezoldiging ontvangen voor hun werkzaamheden.

  J. Schuuring, voorzitter

  B. Brouwer, secretaris

  J. Middel, penningmeester
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1.3	 	Gang	van	zaken	gedurende	het	boekjaar
In 2014 is het bestuur 4 keer bij elkaar geweest.

In 2014 is in totaal € 735.250 (2013 € 491.601) besteed aan projecten voor goede doelen.

De projecten zijn in de volgende landen gerealiseerd:

Een uitgebreid verslag van de gang van zaken in 2014 
en over de inhoud van de projecten is terug te vinden 
op de website www.weeseenkans.nl.

In 2013 heeft de Stichting Funding Opportunities BV 
opgericht. De vennootschap zal zich met name 
bezig houden met het doen van investeringen in 
ontwikkelings landen om daarmee de economische 
bedrijvigheid in deze landen te stimuleren.

Doordat zowel over 2014 als 2013 dividend is 
uitgekeerd is in beide jaren een positief resultaat 
 gerealiseerd.

De stichting beschikt over voldoende liquiditeiten om 
de schulden en toezeggingen per balansdatum te 
voldoen. 

Het bestuur verwacht in 2015 een toename van uitgaven aan projecten voor goede doelen
ten opzichte van 2014.

1.4	 Verwachtingen

Projecten 2014 2013

Oeganda  315.655  185.000 

Ethiopië  74.783  29.096 

Tanzania  323.812  173.205 

Indonesië  10.000  10.000 

Overige  11.000  94.300 

Totaal  735.250  491.601 



2  Staat van baten 
en lasten over 2014

2014 2013

Baten  1.720.257  2.167.151 

Lasten

Projectuitgaven  735.250  491.601 

Algemene kosten  19.735  18.032 

Rente en bankkosten  257  211 

Totaal van lasten  755.242  509.844 

Saldo baten en lasten  965.015  1.657.307 

3 Toelichting
Algemeen
Deze voor publicatiedoeleinden opgestelde jaarreke
ning wordt opgesteld op grond van de wettelijke eisen 
inzake stichtingen met een ANBI status.

Deze voor publicatie bestemde jaarrekening is 
ontleend aan de volledige jaarrekening, opgesteld 
op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640, 
zoals deze is opgesteld door het bestuur van de 
Stichting op 3 juni 2015 en welke is gecontroleerd door 
Ernst&Young Accountants LLP. Deze voor publicatie 
bestemde jaarrekening is niet gecontroleerd.

Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde 
oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de 
resultaten van de stichting dient deze voor publicatie
doeleinden opgestelde jaarrekening te worden gelezen 
in samenhang met de volledige jaarrekening 2014, 
waaraan deze is ontleend.

De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling 
van continuïteit van de stichting. Alle bedragen zijn, 
voorzover niet anders vermeld, opgenomen in euro’s.

In deze publicatiejaarrekening is op grond van een 
vrijstelling geen balans opgenomen.

Begroting
In de staat van baten en lasten en in het bestuurs
verslag zijn geen begrotingscijfers opgenomen 
aangezien de begroting vooralsnog niet als belangrijk 
stuurinstrument wordt gebruikt voor beheersing van 
de activiteiten. 

Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben.

Ontvangen bijdragen, donaties en giften 
worden verantwoord in het jaar dat de bedragen 
 onvoorwaardelijk zijn toegezegd.
Ontvangen dividenden worden in de staat van baten 
en lasten opgenomen in het jaar waarin het besluit tot 
uitkeren van dividend heeft plaatsgevonden.

Aan derden toegezegde bijdragen worden verwerkt in 
het jaar waarin de toezeggingen zijn gedaan.

Personeel
Gedurende het boekjaar had de stichting, net als 
in 2013, geen personeel in dienst.
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