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Aan het bestuur van
Stichting Corantijn
Utrechtseweg 73-A
3818 EB  AMERSFOORT

Dordrecht, 11 oktober 2021

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

U hebt ons de opdracht gegeven de jaarrekening 2020 van uw stichting te beoordelen.
De beoordelingsverklaring is hierna onder 1.2 opgenomen. 
Bijgaand treft u de jaarrekening aan.
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1.2 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Corantijn te Amersfoort
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en las-
ten over 2020 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, en voor het opstellen van het bestuursverslag,
beide in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn c1 Kleine organisaties zonder
winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Corantijn per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020, in overeenstemming met de in
Nederland geldende Richtlijn c1 Kleine organisaties zonder winststreven.

Dordrecht, 11 oktober 2021

Verstegen accountants en adviseurs

was getekend,
D. Vermaas RA MGA                                                          
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2020 2019 Mutatie
€ % € % € %

Donaties en giften 53.488 100,0 49.003 100,0 4.485 9,2

Overige opbrengsten 17.676 33,0 7.802 15,9 9.874 126,6

Totaal baten 71.164 133,0 56.805 115,9 14.359 25,3

Afschrijvingen materiële vaste
activa 1.565 2,9 1.936 4,0 -371 -19,2

Adoptiegelden 7.770 14,5 8.235 16,8 -465 -5,6
Overige
vrijwilligersvergoedingen 1.511 2,8 449 0,9 1.062 236,5

Container- en opslagkosten 42.331 79,1 43.674 89,1 -1.343 -3,1

Autokosten 4.966 9,3 - - 4.966 -

Algemene kosten 10.889 20,4 28.195 57,5 -17.306 -61,4

Totaal van som der kosten 69.032 129,0 82.489 168,3 -13.457 -16,3

Totaal van netto resultaat 2.132 4,0 -25.684 -52,4 27.816 108,3
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Resultaatanalyse

2020
€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst 4.485
Hogere overige opbrengsten 9.874
Lagere afschrijvingen materiële vaste activa 371
Lagere adoptiegelden 465
Lagere container- en opslagkosten 1.343
Lagere algemene kosten 17.306

33.844

Resultaatverlagend

Hogere overige vrijwilligersvergoedingen 1.062
Hogere autokosten 4.966

6.028

Stijging van het resultaat 27.816
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2020 31-12-2019
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 1.500 1,7 3.065 3,9
Vorderingen 7.121 7,9 - -
Liquide middelen 81.169 90,4 75.110 96,1

89.790 100,0 78.175 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 20.305 22,6 18.173 23,2
Kortlopende schulden 69.485 77,4 60.002 76,8

89.790 100,0 78.175 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 7.121 -
Liquide middelen 81.169 75.110

88.290 75.110

Kortlopende schulden -69.485 -60.002

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
18.805 15.108

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1.500 3.065

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 20.305 18.173

Financiering

Stichtingsvermogen 20.305 18.173
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2. Bestuursverslag

Algemene informatie 

Stichting Corantijn is opgericht en notarieel geregistreerd op 4 maart 1997 en gevestigd te Amersfoort.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

De doelstelling 

De Stichting Corantijn is een initiatief van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. De doelstelling is
het verlenen van diaconale hulp door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de lokale
bevolking binnen Suriname op geestelijk, sociaal, medisch en onderwijskundig gebied. De stichting werd
in 1997 opgericht onder de naam APS, later, vanwege o.a. het werkgebied, is de naam omgedoopt tot
Stichting Corantijn.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft 

Onze hulpbehoevende medemens in Suriname een steun in de rug geven door o.a. het versturen van 2-
3 containers met hulpgoederen. In de komende vijf jaar zetten we ons in voor duurzame projecten, het
Financieel Adoptieplan en kleinschalige economische projecten. Daarnaast bieden wij hulp bij
calamiteiten en acute kleinschalige hulp.

Het beleidsplan van Stichting Corantijn voor de jaren 2020 -2022 is een leidraad waarin de strategie en
onze doelstellingen beschreven staan en hoe deze te realiseren.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen
het wil nemen om Stichting Corantijn landelijke bekendheid te geven en geld te verwerven om haar
doelstellingen waar te maken. Het beleidsplan is terug te vinden op onze website.

Financiële informatie 

In de cijfers van voorgaande jaren (2019 en eerder) waren de cijfers ook van Stichting Corantijn
Suriname opgenomen. Vanaf 2020 stelt deze stichting, conform haar statuten, een eigen jaarrekening
op. Dit is door middel van een stelselwijziging retrospectief in de cijfers verwerkt (dus ook in de
vergelijkende cijfers).

Spaaractie 2021: jaarlijks sturen we minimaal drie 40 foot containers met hulpgoederen naar Suriname.
Graag willen we dit uitbreiden naar meer containers, echter onze financiële middelen zijn hiervoor
ontoereikend.
De kosten omvatten het vervoer van de container van ons depot in Lelystad naar de haven in
Rotterdam/Paramaribo, inclusief inklaring in Suriname, doorvoer van de haven van Paramaribo naar ons
magazijn in Welbedacht en distributie naar het binnenland.

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen 

Het bestuur bestaat uit zes leden die gezamenlijk het beleid bepalen. Het bestuur bestaat uit
vrijwilligers die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. Het bestuur bestaat uit:

Rainer Storck - Voorzitter
Ruud Vis - Vice-voorzitter
Richard Steunebrink - Penningmeester
Marion Hoogebeen - van Berkum - Secretaris
Willem Scherpenzeel - Bestuurslid
Peter Koerts-Meijer - Bestuurslid
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3.1 Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.500 3.065

Vlottende activa

Vorderingen
Overige rekening-courant 7.121 -

Liquide middelen 81.169 75.110

Totaal activazijde 89.790 78.175
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31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Overige reserve 20.305 18.173

Kortlopende schulden
Overige schulden 39.176 55.465
Overlopende passiva 30.309 4.537

69.485 60.002

Totaal passivazijde 89.790 78.175

Beoordelingsverklaring afgegeven. 12



 

3.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Donaties en giften 53.488 49.003
Overige opbrengsten 17.676 7.802

Totaal baten 71.164 56.805

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.565 1.936
Adoptiegelden 7.770 8.235
Overige vrijwilligersvergoedingen 1.511 449
Container- en opslagkosten 42.331 43.674
Autokosten 4.966 -
Algemene kosten 10.889 28.195

Totaal van som der kosten 69.032 82.489

Totaal van netto resultaat 2.132 -25.684

Resultaatbestemming
Overige reserve 2.132 -25.684

Beoordelingsverklaring afgegeven. 13



 

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Corantijn is feitelijk en statutair gevestigd op Utrechtseweg 73-A, 3818 EB te Amersfoort en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41190632.

Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland geldende Richtlijn c1 Kleine organisaties-zonder-
winststreven.

Ten aanzien van de begrotingscijfers wordt de Richtlijn niet gevolgd, de organisatie hanteert een
begroting immers niet als belangrijk stuurmiddel voor de beheersing van haar activiteiten.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Toelichting inzake de vergelijkbaarheid met het voorgaande jaar 

In de cijfers van voorgaande jaren (2019 en eerder) waren de cijfers ook van Stichting Corantijn
Suriname opgenomen. Vanaf 2020 stelt deze stichting, conform haar statuten, een eigen jaarrekening
op. Dit is door middel van een stelselwijziging retrospectief verwerkt.

Informatieverschaffing over stelselwijzigingen 

Voorgaande jaren waren de MVA (kerkgebouw, huisjes en loods), die op naam staan van Stichting
Corantijn Suriname, verantwoord in de jaarrekening van Stichting Corantijn. Voortaan worden de MVA
(met uitzondering van de vervoermiddelen) verantwoord in de jaarrekening van Stichting Corantijn
Suriname. Tevens zullen de winkelopbrengsten en kosten van de activiteiten in Suriname in de
jaarrekening van Stichting Corantijn Suriname verantwoord worden. Zodoende zijn de
consolidatiegrondslagen en de verwerking van onderlinge transacties met Suriname gewijzigd. Dit is
conform RJ 140.0 door middel van een stelselwijziging verwerkt in de cijfers. De vergelijkende cijfers en
het resultaat over voorgaand boekjaar zijn hierop aangepast, een stelselwijziging dient namelijk
retrospectief te worden verwerkt (met terugwerkende kracht). Het eigen vermogen aan het einde van
de periode van het voorgaande boekjaar is derhalve herberekend. Dit is het cumulatieve effect van de
stelselwijziging en resulteert in een gewijzigd beginvermogen van het huidige boekjaar.
In verband met de doorgevoerde stelselwijziging neemt het eigen vermogen per 1 januari 2020 af van €
227.141 naar € 18.173. Het resultaat volgens de jaarrekening 2019 bedroeg € 8.943, na de
stelselwijziging bedraagt het vergelijkende resultaat 2019 € -25.684. 

Beoordelingsverklaring afgegeven. 14



 

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De bepaling van het resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omzetverantwoording 

De donaties en giften worden verantwoord op basis van het kasstelsel.

Som der kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Beoordelingsverklaring afgegeven. 15



 

3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Kerkgebouw
Suriname

Vervoer-
middelen

Huisjes en
loods

Suriname

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 60.697 9.680 125.320 195.697
Cumulatieve afschrijvingen - -6.615 -11.676 -18.291
Mutatie a.g.v. stelselwijziging -60.697 - -113.644 -174.341

Boekwaarde per 1 januari 2020 - 3.065 - 3.065

Mutaties 

Afschrijvingen - -1.565 - -1.565

Saldo mutaties - -1.565 - -1.565

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs - 9.680 - 9.680
Cumulatieve afschrijvingen - -8.180 - -8.180

Boekwaarde per
31 december 2020 - 1.500 - 1.500

De MVA (kerkgebouw, huisjes en loods), die op naam staan van Stichting Corantijn Suriname, waren
voorgaande jaren opgenomen in de jaarrekening van Stichting Corantijn. Met terugwerkende kracht zijn
deze MVA in de jaarrekening van Stichting Corantijn Suriname verantwoord.
Dit is op basis van een stelselwijziging als mutatie gecorrigeerd in het vermogen van Stichting Corantijn
(zie vergelijkende cijfers).

Beoordelingsverklaring afgegeven. 16



 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige rekening-courant
Stichting Corantijn Suriname, rekening-courant 7.121 -

Rente 0%; geen aflossingsverplichting overeengekomen.

Liquide middelen
Rabobank, rekeningen-courant 69.132 13.868
ING Bank, rekeningen-courant 12.037 61.223
Kruisposten - 19

81.169 75.110

De liquide middelen staan in zijn geheel ter vrije beschikking van de stichting.

Beoordelingsverklaring afgegeven. 17



 

2020 2019
€ €

Overige reserve
Stand per 1 januari 18.173 218.198
Rechtstreekse mutatie als gevolg van een stelselwijziging - -174.341

Gecorrigeerde stand per 1 januari 18.173 43.857
Uit resultaatverdeling 2.132 -25.684

Stand per 31 december 20.305 18.173

Informatieverschaffing over overige reserves 

Zoals reeds in de grondslagen vermeld is er een stelselwijziging retrospectief in de cijfers verwerkt.
De vergelijkende cijfers en het resultaat zijn hierdoor over voorgaand boekjaar aangepast.
Het cumulatieve effect van de stelselwijziging in de vergelijkende cijfers bedraagt € -34.627 en bestaat
uit het verschil tussen het resultaat volgens de jaarrekening 2019, ad € 8.943, en het resultaat over 2019
na de stelselwijziging, ad € -25.684. Dit resulteert in een gewijzigd beginvermogen van het huidige
boekjaar. In de vergelijkende cijfers betreft daarnaast de mutatie als gevolg van de stelselwijziging, ad €
174.341, de overgang van de MVA (met uitzondering van de vervoermiddelen) naar Stichting Corantijn
Suriname. 

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige rekening-courant
Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, rekening-courant 39.176 31.358
Stichting Corantijn Suriname, rekening-courant - 24.107

39.176 55.465

Rente 0%; geen aflossingsverplichting overeengekomen.

Overlopende passiva
Te besteden giften noodhulp Suriname 23.289 -
Accountantskosten 5.000 2.501
Adoptiegelden HIV kinderen 1.020 1.127
Adoptiegelden 1.000 909

30.309 4.537

Resultaatverwerking

Het bestuur stelt voor het resultaat na belastingen over 2020, ad € 2.132, toe te voegen aan de overige
reserve. 

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening van de stichting.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020 2019

€ €

Donaties en giften
Donaties 34.353 31.007
Giften 11.365 9.761
Ontvangen adoptiegelden HIV kinderen 4.215 4.810
Ontvangen adoptiegelden 3.555 3.425

53.488 49.003

Overige opbrengsten
Kaarten 1.672 1.801
Verhuur NATSJ-huis 818 2.520
Overige acties 15.186 3.481

17.676 7.802

Gemiddeld aantal werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting (2019: 0).

Afschrijvingen materiële vaste activa
Vervoermiddelen 1.565 1.936

Adoptiegelden
Door te storten adoptiegelden HIV kinderen 4.215 4.810
Door te storten adoptiegelden 3.555 3.425

7.770 8.235

Overige vrijwilligersvergoedingen
Reiskosten 221 -
Overige kosten 1.290 449

1.511 449

Container- en opslagkosten
Containers 33.716 34.674
Huur opslagruimte Lelystad 5.125 5.000
Transport hulpgoederen 3.490 4.000

42.331 43.674

Autokosten
Overige autokosten 4.966 -

Beoordelingsverklaring afgegeven. 19



 

2020 2019
€ €

Algemene kosten
Kosten Lelystad (herinrichting) 6.194 19.651
Accountantskosten 2.500 2.500
Communicatie 377 50
Kosten hulp Kamaga 258 -
Teruggaaf BTW - -2.429
Vrachtkosten - 4.901
Overige algemene kosten 1.560 3.522

10.889 28.195

Amersfoort, 11 oktober 2021

Stichting Corantijn

R. Storck R. Steunebrink M. van Berkum
Voorzitter Penningmeester Secretaris

W.K. Scherpenzeel P. Koertsmeijer R.D. Vis
Vice-voorzitter Bestuurslid Bestuurslid
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4. Overige gegevens

Overige gegevens 

De jaarrekening behoeft niet te worden voorzien van een controleverklaring omdat Titel 9 Boek 2 BW
niet van toepassing is en omdat er geen derde partij aan de orde is die een controleverklaring verlangt
bij de jaarrekening van de stichting.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 

Er is geen statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst. De winst over het boekjaar is
toegevoegd aan de overige reserves.

Beoordelingsverklaring afgegeven. 21
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