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Missie, visie en doel

Structuur:

De structuur van onze organisatie bestond tot 2017 uit twee stichtingen, te weten:

SKT niet terugbetalen en werd deze als oninbaar afgeboekt. Omdat ook de familie Schat

haar lening aan SKT kwijtschold, had dit per saldo een gering effect op de jaarcijfers. 

SKT gaat onverminderd door met het werven van fondsen voor gezondheidsprojecten 

in Togo maar voor de uitvoering zal ze nauw samenwerken met CSJ Kara in het gebied 

"Lumen Valley". Op termijn wordt beoogd om een nieuw Medisch Centrum te bouwen 

Activiteiten 2017

In 2017 hebben wij tot augustus het medisch centrum in Kpalimé laten functioneren 

en verschillende projecten uitgevoerd. De kosten bedroegen € 17.000 resp. 60.000. Deze

kosten werden voor een klein deel gedekt door bijdragen van patienten 

maar het overgrote deel is bestreden uit de daartoe gevormde bestemmingsfondsen. 

De giften over 2017 beliepen circa € 93.000 en zijn opnieuw toegevoegd aan de

bestemmingsfondsen die ultimo 2017 €185.000 bedragen. Deze middelen zijn voldoende 

om de continuïteit van activiteiten voor in ieder geval de komende jaren te borgen.

Voor de inhoudelijke beschrijving verwijzen we naar het activiteitenverslag over het

schooljaar  2016-2017 en het in oktober/november te verschijnen verslag 2017-2018

( zie www.kinderhulp-togo.nl ) 

Grondslagen jaarrekening

Deze jaarrekening is nog opgesteld op basis van de bestaande grondslagen. In de loop

Omdat daarmee het doel van de Stichting ASET kwam te vervallen is de stichting ASET

in liquidatie gegaan. Omdat het pand is overgedragen om niet, kon ASET haar lening aan

Er valt veel meer gezondheidswinst te behalen in Togo met meer preventie dan met meer 

curatieve zorg. Ons doel is daarom de gezondheid van kinderen in Togo te verbeteren door 

op alle mogelijke manieren te voorkomen dat kinderen ziek worden en, als ze ziek worden, in 

een zo vroeg mogelijk stadium ze weer beter te maken. Uitgebreide toelichting vind u in ons 

beleidsplan. www.kinderhulp-togo.nl

Stichting kinderhulp Togo, gevestigd in Nederland; doel: publiciteit, kennis en ervaring en 

fondsen genereren voor onze werkzaamheden in Togo; en

Association soutien enfants Togo (ASET), gevestigd in Frankrijk; met eenzelfde doel en 

een nevenvestiging in Kpalimé (Togo) waarin onder ons persoonlijk toezicht

een medisch centrum in Kpalimé werd geëxploiteerd maar ook preventieprojecten als de 

bouw van waterputten en toiletten, voorlichting op alle mogelijke manieren en extra hulp aan 

gehandicapte kinderen (zie verder ons beleidsplan) werd georganiseerd .

In verband met de afbouw van ons persoonlijke toezicht ter plaatse is besloten om in

(Broeders van St Jan in het noorden van Togo). 

2017 het bestaande Medisch Centrum over te dragen aan de NGO CSJ Saint Jean Kara



van het jaar 2018 verwachten wij een nieuw beleidsplan te kunnen presenteren met een

gewijzigde focus. Deze is echter afhankelijk van de uitkomsten van de analyse van 

ongeveer 1 miljoen gegevens van de ongeveer 10.000 kinderen die wij de afgelopen

zeven jaar in ons centrum in Kpalimé hebben onderzocht. De nieuwe medische 

activiteiten in de Lumen Valley zullen worden bepaald op grond van de analyse van die 

gegevens. In de jaarrekening over 2018 zullen wij hierop terugkomen. Tevens zullen wij 

op onze website regelmatig berichten plaatsen over de voortgang van de analyse 

die door TNO zal worden uitgevoerd. Met de diverse subsidiegevers zullen wij hierover 

tijdig overleg voeren.
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GRONDSLAGEN van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering en presentatie van activa en passiva

Activa en verplichtingen worden in het algemeen  gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s; 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met lineaire 

afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Leningen worden opgenomen tegen de nominale waarde, waar nodig met inachtneming van 

een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een 

looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling en presentatie van baten en lasten

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

De bijdragen van begunstigers worden opgenomen in het Bestemmingsfonds Medisch 

Centrum Kpalimé tenzij de begunstigers een specifiek doel aan hun begunstiging hebben 

meegegeven. Dan worden de gelden toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Projecten. 

Bestedingen van de gelden voor Projecten en het Medisch Centrum worden onttrokken aan 

de betreffende Bestemmingsfondsen en dat jaar in als baten verantwoord. 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging 

plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.

Indien er met verstrekkers of ontvangers van leningen afspraken worden gemaakt dat 

bepaalde bedragen niet meer terugbetaald behoeven te worden, worden de kwijtgescholden 

bedragen als bijzondere waarde-verandering van vorderingen en schulden in het jaar dat de 

betreffende afspraken worden gemaakt. 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.



3

Stichting kinderhulp TOGO

Nederland

BALANS per 31 december 2017

ACTIVA

€ €

Materiele Vaste Activa

Financiele vaste activa

Lening Ass. Soutien Enfants Togo, France 0 20.587

0 20.587

Overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa 0 25.000

Rekening-courant fa. Schat 12.375 0

Rekening-courant Medisch Centrum Togo 0 9.133

12.375 34.133

Liquide middelen

Rabobank 1333.63.376 45.138 12.216

ASNBank 882.69.94.498 128.497 127.847

173.635 140.063

totaal 186.010 194.783

20162017
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PASSIVA

€ € € €

Eigen Vermogen 0 0

Vreemd vermogen lang

lening J.J. Schat en C.A.C. Schat-Savy 0 20.587

Vreemd vermogen kort

Bestemmingsfonds MC Kpalimé Algemeen 57.201 43.202

Bestemmingsfonds Projecten 128.809 128.731

overlopende passiva 0 2.263

186.010 174.196

totaal 186.010 194.783

20162017
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RESULTATENREKENING 2017

OPBRENGSTEN

€ € € €

Baten

Aanwending Bestemmingsfonds MC Kpalimé 19.665 56.450

Aanwending Bestemmingsfonds Projecten 59.552 69.607

79.217 126.057

Lasten

Kosten Medisch Centrum Kpalimé 16.776 34.767

Kosten projecten 59.552 86.497

76.328 121.264

Saldo activiteiten 2.889 4.793

Kosten Beheer en administratie

Bureaukosten 6.329 5.862

bankkosten 154 134

-6.483 -5.996

Financiële baten en lasten

Bijzondere waardeveranderingen vorderingen/schulden 2.944 0

Rentebaten 650 1.203

3.594 1.203

Resultaat boekjaar 0 0

20162017
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Toelichting op de balans 2017

€ € € €

Financiele vaste activa

Dit betreft een in 2009 aan Association Soutien Enfants Togo, France verstrekte lening ten behoeve van de

aankoop en verbouwing van een medisch centrum in Kpalimé, Togo.

In 2017 is het pand in overleg tussen de Stichting Kinderhulp Togo en ASET geschonken aan de paters

is in 2017 ontbonden. 

Overlopende activa

kruispost overboeking TOGO 0 25.000

0 25.000

Vreemd vermogen lang

lening J.J. Schat en C.A.C. Schat-Savy

Bestemmingsfonds MC Kpalimé Algemeen

SALDO begin jaar 43.202 65.781

ontvangen giften 31.210 33.871

31.210 33.871

Kosten Medisch Centrum Kpalimé 13.571 39.560

uit Fonds Algemeen naar projecten 3.640 16.890

17.211 56.450

SALDO einde jaar 57.201 43.202

Bestemmingsfonds Projecten

SALDO begin jaar 128.731 159.688

ontvangen giften 63.270 38.650

overboeking uit Fonds MC Algemeen -3.640 -61.693

59.630 -23.043

Bestede kosten projecten 59.552 7.914

59.552 7.914

SALDO einde jaar 128.809 128.731

Vreemd vermogen kort

nog te betalen declaraties aan J.J. Schat 

inzake kosten Kpalimé 0 2.263

0 2.263

20162017

De lening van de Nederlandse stichting aan de Franse dateert uit 2008. Zij is verstrekt door de oprichters Cécile en Jouke Schat met als 

doel de aankoop en verbouwing van een gebouw in de stad Kpalimé tot medisch centrum. De bedoeling van de oprichters is om deze 

lening langzaam maar zeker om te zetten in een gift. 

van St Jan die het medisch centrum gaan exploiteren. Het restant van de lening ad €17.643  is kwijtgescholden en ASET

Bij de ophefing van de ASET is het restant van de lening ad € 20.587 kwijtgescholden. 


