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VOORWOORD
Stichting Little Smile Foundation (LSF) heeft ten doel het leven van kinderen kansrijker te maken en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Stichting Little Smile Foundation tracht haar doel onder meer te bereiken door
het werven van fondsen en daarmee kleinschalige projecten in hoofdzakelijk ontwikkelingslanden te
ondersteunen.
Het bestuur zoekt binnen haar internationale netwerk naar projecten en benadert vervolgens op basis
van concrete projectaanvragen donateurs. Nadat het benodigde budget verzameld is wordt vanuit het
bestuur de implementatie gecoördineerd, al dan niet met behulp van vrijwilligers.

In 2018 en 2019 heeft Stichting Little Smile Foundation de volgende projecten gerealiseerd:
Project 04.
Professional training for former child soldiers, Monrovia, Liberia - in 2017 heeft Wouter Verhoeven
(secretaris LSF) de ex-kindsoldaten in Liberia ontmoet. In het voorjaar van 2018 heeft Stichting Little
Smile Foundation een budgetaanvraag gedaan bij een donor voor een project met als doel om negen
jongeren een interne opleiding te geven van een jaar. Nadat deze gehonoreerd werd zijn we aan de slag
gegaan. Inmiddels zijn we twee jaar verder en moeten we concluderen dat er - ondanks de inzet van
velen en in het bijzonder van lokaal actieve vrijwilliger Colinda Janssen en René Heupink - nauwelijks
progressie is gemaakt. Oorzaak is in onze ogen met name de verslavingsproblematiek. Wij hebben
door diezelfde problematiek weinig vertrouwen dat de situatie snel gaat verbeteren, zodanig dat een
aantal gemotiveerde en afgekickte ex-kindsoldaten kunnen starten aan de schoolopleiding van een jaar
(wat oorspronkelijk het doel was en waar het geld voor was gedoneerd). Dit heeft ons na veel
overwegingen - met pijn in het hart - doen besluiten om te stoppen met het project.
Project 05.
Educational institution of Suana, Suana Island, Peru - deze school hebben we voorzien van meubilair,
computers en muziekinstrumenten.
Project 06.
Educational institution of Anapia, Anapia Island, Peru - deze school hebben we voorzien van
meubilair, computers en boot met motor.
Project 07.
Healthcare institution ‘House of Peace’, Juli, Peru - we hebben ervoor gezorgd dat deze zorginstelling
de benodigde apparaten en materialen heeft gekregen waarmee de levenskwaliteit van gehandicapten
verbeterd kan worden.
Project 08.
Educational institution of Conima, Conima, Moho, Puno, Peru - deze school hebben we voorzien van
meubilair en computers.
Ook de komende twee jaar hebben we de ambitie om 1 tot 3 projecten per jaar te realiseren. Stichting
Little Smile Foundation heeft inmiddels twee concrete en passende aanvragen ontvangen, waarvoor
we donateurs hebben en welke projecten in 2020, 2021 en 2022 gerealiseerd zullen worden.
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Adres van de Stichting:
De Biezen 1
1394 LR Nederhorst den Berg
Kamer van koophandel nummer: 71994335
Datum oprichting: 27-06-2018
ANBI/RSIN/Fiscaal-nummer: 858933421
Statutaire vestigingsplaats: Wijdemeren
Bestuursleden:
M.J.F.M (Maarten) Verhoeven – voorzitter
W.P.C.M. (Wouter) Verhoeven – secretaris
C.E.M. (Rianne) Vermeulen – van Erp – penningmeester
Website: www.littesmile.foundation
Datum goedkeuring jaarrekening: 15 juni 2020
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BALANS
Activa

27-06-18 TM
31-12-19

Bankrekening Triodos Bank

€ 34710

Totaal Activa

€ 34710

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingsfonds project

27-06-18 TM
31-12-19

Project 09. Stichting VeldwerkChildren Dahding Nepal
Project 10. St. Francis Vocational Institute
Oeganda

€ 14100

Totaal bestemmingsreserve

€ 21176

Totaal algemene reserve

€ 13534

Totaal Passiva

€ 34710

€ 7076
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
26-07-2018 TM
31-12-2019

BATEN
Inkomsten uit donaties en giften particulieren,
bedrijven en verenigingen

€ 11225

Totaal baten van particulieren,
bedrijven en verenigingen

€ 11225

Inkomsten ontvangen van andere organisaties,
zonder winststreven

€ 60570

Som van Baten

€ 71795

Totaal Baten beschikbaar voor doelstelling

€ 71795
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
werkelijk
26-07-2018 TM
31-12-2019

LASTEN
BESTEED AAN PROJECTEN:
Project 04. Kindsoldaten
LIBERIA

€ 1810

Project 05. Educational institution of Suana,
Suana Island, PERU

€ 13041

Project 06. Educational institution of Anapia,
Anapia Island, PERU

€ 6861

Project 07. Healthcare institution ‘House of
Peace’, Juli, PERU

€ 7815

Project 08. Educational institution of Conima,
Moho, Puno, PERU

€ 6404

TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN

TOTAAL KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
SOM VAN DE LASTEN
RESULTAAT
SALDO BATEN & LASTEN

€ 35931

€ 1154
€ 37085
€ 34710
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ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
Het werven van fondsen en daarmee kleinschalige projecten voor kinderen in hoofdzakelijk
ontwikkelingslanden te ondersteunen.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fonds wervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaglegging is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar
hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs-of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking van de stichting en worden aan de bepaalde doelstellingen besteed.
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur, maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds. In dit geval heeft niet het bestuur van Stichting Little Smile
Foundation, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen
bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed.
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GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het genoemde jaar.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst
verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
TOELICHTING OP DE BALANS
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Stichting Little Smile Foundation.
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte
doelstelling zijn besteed t.w. Project 09. Stichting Veldwerk-Children Dahding Nepal en
Project 10. St. Francis Vocational Institute Oeganda.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
In boekjaar 2018-2019 is door donaties en giften een totaalbedrag van € 71795 door Stichting Little
Smile Foundation verworven. In het boekjaar 2018-2019 is hiervan € 35931 aan 5 verschillende
projecten uitgegeven. Dit zijn de projecten 04. tot en met 08. zoals genoemd in de staat van baten en
lasten, en terug te vinden op de website van Stichting Little Smile Foundation.
https://littlesmile.foundation/
Einde boekjaar 2018-2019 is bekend dat in 2020 voor project 09. Children of Dahding, Nepal een
totaalbedrag van € 7076 gereserveerd wordt, wat in 3 delen aan de Stichting Veldwerk gedoneerd
wordt (in 2020 in het eerste kwartaal € 2360, in 2021 in het eerste kwartaal € 2360, en in 2022 in het
eerste kwartaal € 2356).
Tevens is bekend dat voor project 10. St.Francis Vocational Institute, Oeganda, in het eerste kwartaal
van 2020 het totaalbedrag van € 14100 gedoneerd wordt.
Het bestuur van Stichting Little Smile Foundation is in gesprek met een aantal organisaties in onder
meer India. Verwacht wordt in de loop van 2020 nog concrete passende aanvragen te ontvangen.
De ontstane reserve is met name te verklaren door extra donaties en giften en het afbreken van het
project voor de kindsoldaten in Liberia.
De kosten beheer en administratie bestaan uit kosten voor wettelijke verplichtingen, zoals bijdrage
Kamer van Koophandel, en het beheer en onderhoud van de website van Stichting Little Smile
Foundation door externe partijen.
Stichting Little Smile Foundation heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging voor hun werkzaamheden. Door bestuurders gemaakte kosten worden op vertoon van
bewijsstukken vergoed. Tot op heden zijn er geen kosten gedeclareerd.
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OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van Stichting Little Smile Foundation vastgesteld en
goedgekeurd in haar vergadering op: 15 juni 2020.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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