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Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Tender Love and Care te Amersfoort 
beoordeeld . Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 "fondsenwervende instellingen". Het is onze 
verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken . 

Werkzaamheden 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde 
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van het bestuur en het 
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze 
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend . 

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 Tender 
Love and Care per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving 650 "fondsenwervende instellingen". 

Groningen, 7 februari 2014 

De Jong & Laan Accountants B.V. 

was getekend drs. A.J . Potgraven RA 

. 
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De Jong & Laan Accountants B.V , gevestigd te Almelo, KvK 06054458 Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden z11n gedeponeerd bij de KvK Oost Nedertand te Enschede onder nr 08153431 . zijn in te zien op www.1onglaan nl , en worden op verzoek kosteloos toegezonden 
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2. Bestuursverslag 

Algemeen 
TLC Nederland is opgericht op 13 juni 2003 onder de naam Stichting Tender Love and Care in 
Amersfoort. De stichting staat ingeschreven onder nummer 32097605 bij de kamer van koophandel. 
Het correspondentieadres is Julianalaan 52, 3761 DG te Soest. 
TLC Nederland stelt zich primair ten doel gelden , producten en diensten te werven voor directe, 
structurele ontwikkelingshulp aan kinderen in zuidelijk Afrika in het algemeen en het TLC kindertehuis 
in Bronkhorstfontein (nabij Johannesburg) in het bijzonder. 

Middels ons unieke 'adopteer een bedje' programma biedt TLC Nederland continue financiële 
ondersteuning aan voornamelijk het TLC kindertehuis , waardoor basisbehoeften als goede en veilige 
huisvesting, voldoende voeding, medische zorg en educatie kunnen worden aangeboden en de 
kinderen met respect en liefde kunnen worden verzorgd en opgroeien. 

Naast deze structurele ondersteuning streeft TLC Nederland ook op projectmatige basis een bijdrage 
te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de kinderen 
die in het TLC huis verblijven , zodat wij de kinderen een toekomst kunnen bieden waar zij recht op 
hebben. 

Onze stichting probeert daar waar mogelijk samen te werken met zuster stichtingen in het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken , Duistland , Oostenrijk en de Veren igde Staten . 

Activiteiten en financiële positie 
Via het adopteer een bedje programma storten circa 300 donateurs maandelijks€ 7,50. Deze 
bedragen worden in principe transparant doorgestort naar het TLC kindertehuis in Zuid-Afrika. Het 
aantal donateurs neemt gezien de economische crisis die Nederland op dit moment doormaakt 
duidel ijk af. Dit jaar sloten wij met 295 betalende donateurs in dit programma, waarvan 266 donateurs, 
die een volmacht voor een incasso hebben uitgegeven. Er zijn nog geen goede voorstellen binnen het 
bestuur aangenomen om een geschikte wervingscampagne op touw te zetten , die het aantal 
donateurs weer doet toenemen. 

Omdat de liquide positie van het opvanghuis verre van rooskleurig was dit jaar als gevolg van de 
economische crisis. Ook de enorme geldstroom binnen Zuid-Afrika naar het WK voetbal heeft er voor 
gezorgd , dat er minder donaties van bedrijven in Zuid-Afrika binnen kwamen. Wij hebben daarom een 
noodkreet laten horen aan onze donateurs. Deze oproep ging ook naar onze zusterorganisaties in 
Denemarken , Duitsland, Veren igd Koninkrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten . Hierdoor verbeterde 
de situatie echter zo aanzienlijk, dat wij hebben besloten niet alle ontvangen gelden direct uit te keren. 

Projectmatig worden gelden voornamelijk geworven bij bedrijven , instellingen en vermogende 
particul ieren. Bedrijven geven niet meer stelselmatig elk jaar een vaste donatie. Vaak heeft een bedrijf 
goede doelen in een missie vastgelegd, waardoor incidentele projecten buiten de boot vallen . 

Uit de projectgelden hebben wij de directrice van het tehuis aan de Economische Faculteit van de 
Universiteit van Pretoria laten deelnemen aan de opleiding Social Entrepreneurship Certificate 
Programme (sociaal ondernemerschap) . Het is onze mening, dat dit terdege bijdraagt aan de kwaliteit 
van de inrichting en management van het tehuis. Een door ons betaalde Zuid-Afrikaanse coach heeft 
dit gehele traject begeleid en wij hopen dat volgend jaar reeds de vruchten hiervan geplukt kunnen 
worden. Zelfredzaamheid is hierbij een heel waardevol gedachtengoed. 

Door het adoptiebedje programma ziet onze stichting zich verzekerd van een maandelijkse 
geldstroom. Ook het TLC tehuis in Zuid-Afrika kan daar in feite op rekenen . Projectgelden die 
binnekomen , worden pas uitgegeven, wanneer daar binnen het bestuur overeenstemming over is en 
controle verricht kan worden over de werkzaamheden die hiervoor verricht worden in Zuid-Afrika. 
Deze controle wordt uitgevoerd door een netwerk van vrijwilligers, dat wij in de loop der jaren hebben 
opgebouwd . Ook de lokaal aangestelde coach , die geen vrijwill iger is, geeft ons bruikbare informatie 
over bestedingen, maar vooral ook de haalbaarheid van ingediende projecten. 
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In mei 2011 is een wervingsactie gehouden in de vorm van een voetbaltoernooi door en voor 
adoptiekinderen uit de gehele wereld . De stichting stond garant voor eventuele verliezen , omdat zij 
van mening was, dat een dergelijk toernooi , net voor het WK in Zuid-Afrika, een perfect middel was 
om onze stichting te promoten. De begroting was ruimschoots dekkend. Het positief saldo van dit 
toernooi is geheel ten goede gekomen aan onze stichting . 

WK Adoptiekids 2011 
Omschrijving 
Inschrijfgelden 
Toernooidonaties 
Kosten 

Opbrengst 

Bedrag 
2.270,00 
6.049,46 
6.407,67 

1.911.79 

Een overzicht van de ontvangen gelden en bestedingen, alsmede het percentage van de kosten die 
onze stichting gemaakt heeft, treft u hieronder aan. 

lnkom~ten en 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
bestedingen 

BATEN EN BESTEDINGEN 
Inkomsten 
Bestedingen 
Bestedingen t.o.v. inkomsten 

KOSTEN VERSUS BATEN 
Kosten 
Kostenpercentage t.o .v. 
inkomsten 

42.304 
36.000 

85% 

894 

2% 

87.860 
74.127 

84% 

1.338 

2% 

82.508 
81.048 

98% 

831 

1% 

51 .352 
49.107 

96% 

1.002 

2% 

77.467 
67.997 

88% 

917 

1% 

57.533 
66.600 

116% 

1.262 

2% 

TLC Nederland werkt met louter vrijwilligers en verricht geen betalingen aan haar bestuursleden, 
anders dan noodzakelijk gemaakte onkosten. Benzinekosten worden niet verrekend. De stichting 
probeert de kosten van werving en administratie zo laag mogelijk te laten zijn en bij voorkeur onder de 
5%. Sinds de oprichting slagen wij hierin ruimschoots. De richtlijnen voor goede doelen stellen deze 
drempel veel hoger, t.w. 15%. 

De reserves van de stichting zijn uitsluitend bedoeld voor het mogelijk maken van projecten in de 
toekomst. Het bestuur is van mening dat een reserve van 10.000 euro voldoende is om enigerlei vorm 
van acute noodhulp te verrichten . Hogere bedragen worden in de reserve opgenomen om te plannen 
projecten, zoals verbouwingen en uitbreid ingen uit te kunnen voeren. 

Het bestuur houdt haar donateurs op de hoogte middels de informatie op de website alsmede door 
een aantal nieuwsbrieven , die uitsluitend per e-mail worden verstuurd . 
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Bestuur 
Het bestuur bestaat tot op heden uit een ouder van elk van de vijf kinderen , die in 2001-2002 
geadopteerd zijn vanuit het TLC tehuis in Zuid-Afrika. De bestuursleden worden telkens benoemd 
voor een periode van 3 jaar en zijn herkiesbaar. 

In 2011 bestond het bestuur uit: 

• Erik Stekelenburg, voorzitter 
• Jeannette Manten, secretaris 
• Hans Eernstman, penningmeester 
• Robert van Cleef, lid 
• Ruud Plug, lid 

Ruud is dit jaar ernstig ziek geworden en zal nog uitsluitend q.q. in het bestuur zitting blijven nemen. 

Het bestuur is volledig bevoegd tot het doen van uitgaven en legt alleen in de bestuursvergadering 
verantwoording af. Vanaf de oprichting hebben zich nog geen statutenwijzigingen voorgedaan. 

Lange termijn visie 

Het ligt in de doelstelling van onze stichting , dat wij proberen het tehuis in Zuid-Afrika zoveel als 
mogelijk te ondersteunen, zowel financieel als ook beleidsmatig. Naast de goede werking die is 
uitgegaan van de opleiding van de directrice en het coaching traject daar parallel aan, hebben wij 
besloten ook een andere manager deze mogelijkheid te bieden. Dit moet er uiteindelijk toe leiden, dat 
TLC een eigen weg leert vinden om haar (financiële) huishouding op te zetten . Dit is vooral belangrijk 
in het kader van de vermindering van gelden die onze, maar ook andere overheden ter beschikking 
stellen voor projecten als deze. 

Hoewel er nog een lange weg te gaan is, moet eigenlijk altijd de doelstelling zijn om in de loop der 
jaren te kunnen stoppen met fundraising. Door goed contact met Zuid-Afrika geloven wij , dat dit tot de 
mogelijkheden kan behoren. 



3. Jaarrekening 

3.1 Balans per 31 december 2011 

Balans 

ACTIVA 

Liquide middelen 

Overige vorderingen 

PASSIVA 

Continuïteitsreserve 

Bestemmingsreserves 

Reserves en fondsen 

Overige schulden 

31-12-2011 

39.343 

524 

39.867 

31-12-2011 

8.335 

31.402 

39.737 

130 

39.867 

31-12-2010 

48.804 

0 

48.804 

31-12-2010 

7.402 

41.402 

48.804 

0 

48.804 
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3.2 Staat van Baten en Lasten 2011 

Baten en Lasten 2011 2011 2010 
BATEN werkelijk begroting werkelijk 

Baten uit eigen fondswerving 48.148 50.000 71.952 

Baten uit gezamenlijke acties 8.319 4.903 

Overige baten 1.066 600 612 

Som der baten 57.533 50.600 77.467 

LASTEN 

Besteed aan doelstelling 

Continue hulp 31 .500 32.000 57.150 

Verbouwing TLC 10.000 0 

Fietsen project 4.614 0 

Coaching medewerkers 7.808 3.000 3.683 

Cursussen 4.221 3.000 4.391 

Tommy Burns 787 0 

58.930 38.000 65.224 

Besteed aan werving van baten 

Kosten gezamenlijke acties 6.408 1.856 

6.408 0 1.856 

Beheer en administratiekosten 

Kosten beheer en administratie 1.262 1.000 917 

1.262 1.000 917 

Som der lasten 66.600 39.000 67.997 

Resultaat -9.067 11.600 9.470 

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve -10.000 10.000 

Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve 933 -530 

-9.067 11.600 9.470 
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3.3 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Algemeen 

De balans en de staat van baten en lasten zijn opgesteld conform de richtlijn 650 Verslaggeving voor 
Fondsenwervende Instellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving . 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Waardering vreemde valuta 

Voor betalingen van rekeningen in Zuid-Afrika is de wisselkoers gebruikt, die door de bank is 
gehanteerd ten tijde van de overboeking. Alle andere bedragen die op de balans zijn opgevoerd zijn in 
euro's. 

Reserves en fondsen 

Het vermogen wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting . 

Het vermogen bestaat uit: 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve kan worden aangewend voor niet nader omschreven uitgaven in het kader van 
de doelstelling van de stichting . 

Bestemmingsreserves 

De reserves zullen worden aangewend voor nader te omschrijven korte en middellange termijn 
projecten. Het betreft hier veelal verbouwingen. Het bestuur streeft er naar om zo goed als mogelijk 
controle uit te oefenen op de uitvoering van projecten . Het zal dan ook in principe geen uitgaven doen 
als deze niet gecontroleerd zijn dan wel worden . In de regel wordt altijd 10 duizend euro in reserve 
gehouden als een acuut noodfonds. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten 

Onder baten worden verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften, (notariële) 
schenkingen, donaties, subsidies en gelden die afkomstig zijn uit wervingsacties. Onder baten worden 
ook verstaan de renten die verkregen worden op de spaartegoeden bij de banken . 

Lasten 

Onder lasten worden verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen bestedingen t.b.v. de doelstelling. 
Ook behoren hiertoe de kosten van eigen fondsenwerving , bankkosten , beheer- en 
administratiekosten . 

Kosten 

De kosten van fondsenwerving hebben betrekking op alle kosten die gemaakt zijn voor activiteiten 
gericht op het verkrijgen van donaties, giften en schenkingen ten behoeve van de doelstelling. Kosten 
van wervingsacties buiten de directe verantwoordelijkheid van de stichting , maar wel als doel de 
stichting te steunen , vallen niet onder wervingskosten , maar worden verrekend met de inkomsten van 
die wervingsactie . 

De stichting houdt de kosten erg laag. Hoewel een maximum van 15% is toegestaan bedragen de 
kosten slechts een paar procent. 
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3.4 Toelichting op de balans 

Liquide middelen 

Rekening courant 
Spaarrekening 

2011 
12.511 
26.832 

39.343 

2010 
15.015 
33.789 

48.804 

Er worden door onze stichting geen gelden in beleggingen aangehouden, omdat de gelden allen 
bedoeld zijn voor aanwending op de korte en middellange termijn. 

Overige vorderingen 

2011 2010 
Rentebaten 524 0 

524 0 

De stichting ontvangt 1-1-2012 de rente over 2011 . Dit bedraagt €524. 

Reserves en fondsen 

Continuïteitsreserve 

2011 2010 
Stand per 1 januari 7.402 7.932 
mutatie vanuit resultaat 933 -530 

Stand per 31 december 8.335 7.402 

De reserves van de stichting zijn uitsluitend bedoeld voor het mogelijk maken van projecten in de 
toekomst Het bestuur is van mening dat een reserve van 10.000 euro voldoende is om enigerlei vorm 
van acute noodhulp te verrichten . Hogere bedragen worden in de reserve opgenomen om te plannen 
projecten, zoals verbouwingen en uitbreidingen uit te kunnen voeren . 

Bestemmingsreserves 

Projectgelden 

Stand per 1 januari 
mutatie 

Stand per 31 december 

2011 
20.000 

-10.000 

10.000 

2010 
10.000 
10.000 

20.000 

Dit vermogen wordt opgebouwd uit voornamelijk zakelijke donaties die bestemd worden voor grote 
uitgaven. Verbouwingen en grote aankopen kunnen hier onder gerangschikt worden. Deze gelden 
komen in aanmerking voor zogenaamde verdubbelaars bij stichtingen als Wilde Ganzen en lmpulsis. 
Uitgaven uit deze reserve worden slechts gedaan op basis van gedegen plannen . 



Gelden in het kader van adoptiebedje 

Stand per 1 januari 
mutatie 

Stand per 31 december 

2011 
21.402 

0 

21.402 

2010 
21.402 

0 

21.402 

Dit vermogen is opgebouwd uit giften conform het adoptiebedje-programma waarbij donateurs 7,50 
euro per maand of een veelvoud daarvan storten voor directe kosten van (levens-) onderhoud in het 
TLC home in Eikenhof I Johannesburg (Zuid-Afrika) . In principe worden deze gelden transparant 
overgeboekt. In voorkomende gevallen kan het bestuur hiervan afwijken om fluctuaties van liquide 
posities in Zuid-Afrika op te vangen. 

Overige schulden 

2011 2010 
Bankkosten 130 0 

130 0 

De bankkosten over het laatste kwartaal van 2011 (1-10-2011 Urn 31-12-2011) worden op 1-1-2012 in 
rekening gebracht. Deze kosten bedragen €130. 
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Algemene donaties 
Donaties in het kader van adoptiebedje 
Project Tommy Burns 
Project fietsen voor een school 
Overige giften 

2011 
13.540 
32.183 

675 
1.750 

0 
48.148 

2010 
5.014 

43.883 
0 
0 

23.055 

71.952 

De gelden van de stichting zijn dit jaar wederom afkomstig uit de maandelijkse donaties in het kader 
van adoptiebedje. Voorts zijn gelden verworven via mailingacties, waarin acute hulp gevraagd werd 
gezien de zeer slechte liquide positie van het TLC tehuis . 

Baten uit gezamenlijke acties 

Voetbaltoernooi door en voor adoptiekinderen 
1 nschrijfgelden 
Toernooidonaties 

2011 

2.270 
6.049 

8.319 

2010 

1.830 
3.073 

4.903 

Dit jaar is voor het 2e jaar op rij een voetbal toernooi opgezet voor kinderen die geadopteerd zijn in 
Nederland . Dit zgn . WK Adoptiekids vond plaats op 21 mei 2011 en meer dan 225 kinderen uit van 
oorsprong meer dan 15 landen hebben gestreden om de wereldbeker. Dit toernooi heeft veel 
publiciteit gekregen in de media. Ook onze stichting en het tehuis in Zuid-Afrika hebben de televisie en 
de schrijvende pers een aantal malen gehaald . Het heeft echter niet geleid tot een stormloop aan 
donateurs. Dit hadden wij wel verwacht. Het toernooi op zich blijft een dankbaar initiatief, doch men 
moet zich afvragen of dit binnen het kader van de stichting georganiseerd moet blijven worden . 

Overige baten 

2011 2010 
Rente bank 1.066 612 

1.066 612 
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Besteed aan doelstelling 

2011 2010 
Continue hulp 31 .500 57.150 
Verbouwing TLC 10.000 0 
Fietsen project 4.614 0 
Coaching medewerkers 7.808 3.683 
Cursussen 4.221 4.391 
Tommy Burns 787 0 

58.930 65.224 

Uit ontmoetingen met de directrice van het TLC tehuis is naar voren gekomen, dat er in de afgelopen 
jaren een veel te veel pappen en nathouden beleid is gevoerd. Alle kinderen die te vondeling of 
anderszins werden aangeboden aan het tehuis , die werden ook daadwerkelijk opgenomen . Er werd 
niet bekeken of er capaciteit was qua ruimte dan wel personele begeleiding . Vaak werd in het 
verleden een extra oproep gedaan aan donateurs om extra te storten. Van de vrijwilligers werd het 
uiterste gevergd. Door de mondiale verslechterde economische situatie worden echter extra oproepen 
voor donaties en vrijwilligers niet meer gehonoreerd. De Nederlandse overheid heeft in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking de speerpunten aangescherpt. Veel meer nadruk is komen te liggen op 
zelfredzaamheid . Wanneer we aanspraak willen blijven maken op gelden uit bronnen van Wilde 
Ganzen en lmpulsis, dan zal het noodzakelijk zijn om te streven naar een toekomst voor het tehuis in 
Zuid-Afrika die er op gericht is om min of meer op eigen benen te staan. Het bestuur heeft daarom het 
besluit genomen om de directrice bij te scholen en voorts het managen van het tehuis te laten 
coachen door een professional in sociaal management. Gedurende 2011 heeft dit daadwerkelijk al 
geleid tot het opzetten van korte termijn plannen en het vastleggen van prioriteiten. Wij zien 2012 dan 
ook met veel vertrouwen tegemoet. 

Begin februari 2011 is er een project opgestart waarbij fietsen zijn verzameld , in totaal zijn er 170 
fietsen verzameld . Deze fietsen gaan naar townships in Zuid-Afrika, de fietsen zijn vooral bestemd 
voor kinderen om deze de mogelijkheid te geven naar school te gaan. Voor kinderen is het vaak een 
lange weg om naar school te gaan, met deze fietsen hoopt TLC dat deze kinderen weer naar school 
kunnen. De kosten voor dit project zijn vooral de transport kosten , de fietsen zijn kosteloos verzameld 
en in containers gepakt door scholieren. 

Besteed aan werving van baten 

2011 2010 
Voetbaltoernooi door en voor adoptiekinderen 6.408 1.856 

6.408 1.856 

De kosten voor het voetbaltoernooi WK Adoptiekids bestonden uit medailles, bekers, signage en de 
huur van kinderspeeltoestellen . De accommodatie werd gratis ter beschikking gesteld . 

14 



Beheer en administratiekosten 

2011 2010 
Bankkosten 702 620 
Google/ Media advertising 14 
Porti 149 208 
Website 50 0 
Kamer van Koophandel 27 26 
Abonnement Boekhoudsoftware 49 49 
Notariskosten 116 0 
Diversen 169 0 

1.262 917 

De bankkosten belopen de kosten van incasso en de overboekingskosten van de giften aan Zuid
Afrika . Porti zijn vnl. de kosten van het antwoordnummer. PC Leden (Pink Roccade/Rabobank) wordt 
gebruikt als boekhoudsoftware. 

De notaris kosten bestaan uit kosten van giften die voor rekening van de stichting komen, zodat zij 
een aantal jaar een gift overmaken aan de stichting . 
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