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Jaarverslag
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Verslag van het bestuur

Ondersteuning
In 2013 heeft Stichting Dolfinn de therapiekosten voor 6 kinderen betaald ( 2012: 4). Voor één kind die in 
2014 de dolfijnentherapie gaat volgen zijn de kosten in 2013 vooruit betaald. 

Activiteiten

Donaties
Stichting Dolfinn krijgt geen subsidie. Daardoor is de stichting afhankelijk van giften en van opbrengsten 
van Dolfinn Rocks, een benefietfestival in het centrum van Heiloo, dat door de stichting wordt 
georganiseerd. Tijdens het festival is door de Zware Hufters een cheque overhandigd van  € 1.500,- . 
In samenwerking met Golf & Country Club Dirkshorn is wederom een golf charity benefiettoernooi 
georganiseerd waarvan de opbrengst € 3.803,- is geweest. Daarnaast zijn donaties t.w.v. € 3.106,- 
ontvangen van diverse basisscholen uit Heiloo die hiervoor speciale acties hebben gehouden. Aan overige 
donaties voor het goede doel  is een bedrag ontvangen van € 747, -.

Goedkeuring jaarrekening 

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2013 op 21 oktober 2014 goedgekeurd.
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Voor de achtste keer is er in 2013 het benefietfestival Dolfinn Rocks georganiseerd, waarvoor de werkgroep 
6 keer bijeen kwam. De organisatie van Dolfinn Rocks 2013 was in handen van Bart Houtman, Hans Leijen, 
Marcel Keet, Fred Konijn, John Hoetjes, Patrick Sentveld, Wendy Hoetjes, Rob Bleeker, Marco de Laat, Bob 
Mooij, Koert Peperkamp Joop Hofland en Peter Vonk. Tijdens het festival waren ruim honderdzestig 
vrijwilligers uit Heiloo en omgeving actief. Ondanks een aanzienlijk mindere bijdrage van sponsoren is het 
festival als geslaagd beschouwd. Ook heeft Stichting Dolfinn een bijdrage geleverd aan Stichting Pink 
Project en is er in samenwerking met diverse stichtingen uit Heiloo de Olympische Spelen voor mensen met 
een beperking georganiseerd. Daarnaast is er in samenwerking met een nationaal bekende DJ een veiling 
georganiseerd waarvan 50% van de opbrengst is gedoneerd aan de aktie Serious Request. 



Algemene gegevens van de stichting

Oprichting
Stichting Dolfinn is opgericht op 11 juli 2006, is gevestigd te Heiloo en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Doelstelling

ANBI-Status

Organisatie Stichting Dolfinn

Samenstelling bestuur per 31 december 2013
Voorzitter : B.V. Houtman
Secretaris : P.J.C. Vonk
Penningmeester : C.J. Leijen
Bestuurslid : M.H.R.M. Keet
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De Stichting is in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland 
ingeschreven onder nummer 37126487.

Stichting Dolfinn heeft als doel om kinderen met een beperking, uit Heiloo en omgeving, financieel te 
ondersteunen bij het ondergaan van dolfijntherapie. Ook andere activiteiten t.b.v. deze doelgroep kunnen 
door Stichting Dolfinn gefinancierd worden. Daartoe organiseert en coördineert Stichting Dolfinn allerlei 
activiteiten met als doel inkomsten te genereren. Daarnaast wil Stichting Dolfinn zich inzetten voor integratie 
van kinderen met een beperking en voorlichting geven over onderwerpen die van belang zijn voor kinderen 
met een beperking en hun ouders/begeleiders.

In 2008 is er door Stichting Dolfinn een beschikking aangevraagd bij de belastingdienst voor de aanstelling 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (afgekort ANBI). Met terugwerkende kracht heeft Stichting Dolfinn 
deze beschikking per 1 januari 2008 ontvangen.

Er zijn in 2013 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de organisatie.
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Jaarrekening over 2013



       
Balans per 31 december 2013 2012
       

ACTIVA

Vlottende activa  
  
Vooruitbetaalde kosten 13.582 12.889
Liquide middelen 47.513 47.138

  
Totaal 61.095 60.027

  
PASSIVA

Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve 20.000 20.000
Overige reserve 40.769 38.067

60.769 58.067
  
Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 326 1.960
  

Totaal 61.095 60.027
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Rekening van baten en lasten 2013 2012

BATEN

Giften, baten Dolfinn Rocks en overige 56.517 45.872
Kosten Dolfinn Rocks 42.162 33.009

14.355 12.863
Giften en overige baten 15.746 11.664
Rente baten 571 586

Totaal baten 30.672 25.113

LASTEN

Bijdrage dolfijntherapie en overige 25.662 14.283
Overige kosten 2.308 3.012

Totaal lasten 27.970 17.295

Resultaat 2.702 7.818

Het behaalde resultaat wordt toegevoegd aan het stichtingskapitaal.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

Algemeen

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten

Vreemde valuta
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Alle vermelde bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Baten 
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd, lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar 
zijn.

Vreemde valuta in de balans worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties 
gedurende het jaar worden omgerekend tegen de dan geldende koers.

Uitdelingen worden direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht zodra het bestuur de toekenning 
schriftelijk aan de subsidieontvanger heeft medegedeeld.

Voor de opstelling van de jaarrekening is de Richtlijn voor de Fondsenwervende instellingen (RJ 650) gevolgd. 

Hierbij wordt echter opgemerkt dat in de staat van baten en lasten gezien de aard van de werkzaamheden van 

de stichting geen begrotingscijfers zijn opgenomen. Daarnaast is gezien de beperkte kasstromen afgezien van 

een kasstroomoverzicht.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.



    
Toelichting op de onderscheiden posten in de balans
    
Vlottende activa 2013 2012
       

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Te ontvangen afrekening Heiloo Olympics 2.297 0
Te ontvangen sponsoring 3.844 1.730
Te ontvangen opbrengst Dolfinn Golf 2013 resp. 2012 1.303 503
Rente ING Bank N.V., zakelijke spaarrekening 405 584
Waarborgsom Gemeente Heiloo 450 0
Te ontvangen creditnota inkoop horeca 1.987 1.032
Kosten dolfijn interactieve begeleiding 2014 resp. 2013 2.691 8.491
Vooruitbetaalde premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 605 549

 13.582 12.889

Liquide middelen

Kasgeld 1.322 1.430
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening 2.901 8.950
ABN AMRO Bank N.V., bestuurspaarrekening 305 301
ING Bank N.V. , zakelijke rekening 2.317 4.373
ING Bank N.V. , zakelijke spaarrekening 0 32.084
ING Bank N.V. , vermogen spaarrekening 40.668 0

47.513 47.138

Stichtingskapitaal

Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari 20.000 20.000
Toegevoegd ten laste van de overige reserve 0 0

  
Stand per 31 december 20.000 20.000

De continuiteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang is gebaseerd
op de gemiddelde vaste kosten van een Dolfinn Rocks evenement.

Overige reserve
Stand per 1 januari 38.067 30.249
Toevoeging aan de conitnuïteitsreserve 0 0
Resultaat boekjaar 2.702 7.818

  
Stand per 31 december 40.769 38.067

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen diversen 296 492
Te betalen bankkosten 4e kwartaal 30 58
Te betalen schenking St. Hoeve Nijenburg 0 1.410

326 1.960
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2013
   
       
Baten 2013 2012
   
       
Opbrengsten Dolfinn Rocks

Dolfinn Rocks 42.030 20.651
14.487 25.221
56.517 45.872

Giften en overige baten

2.247 6.396
1.650 0
9.017 3.930

Opbrengst veiling 2.832 1.338
15.746 11.664

Rentebaten

ING Bank N.V. , zakelijke spaarrekening 571 586

Giften en donaties Dolfinn Rocks

Giften en donaties 
Opbrengst Heiloo Olympics 
Opbrengst Dolfinn Golf
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Lasten 2013 2012
   

Kosten Dolfinn Rocks

Drink- en etenswaren Dolfinn Rocks 13.571 7.549
Huur geluidsapparatuur Dolfinn Rocks 3.449 3.392
Beveiligingskosten Dolfinn Rocks 1.762 1.964
Programmakosten 3.074 3.758
Kermisattracties en kinderactiviteiten 3.614 3.971
Publiciteit 7.659 3.865
Overige kosten Dolfinn Rocks 9.033 8.510

42.162 33.009

Bijdrage dolfijntherapie en overige

Bijdrage dolfijn interactieve begeleiding 16.870 11.602
Kosten Dolfinn Golf 5.214 1.302
Overige bijdrages 3.578 1.379

25.662 14.283

Overige kosten

Bestuurskosten incl. verzekeringen, website 1.903 2.624
Diversen 405 388

2.308 3.012

Stichting Dolfinn Heiloo, 21 oktober 2014
Het bestuur

Voorzitter : B.V. Houtman
Secretaris : P.J.C. Vonk
Penningmeester : C.J. Leijen
Bestuurslid : M.H.R.M. Keet
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Overige gegevens



Stichting Dolfinn
Heiloo

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Dolfinn te
Heiloo bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten
over 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het 
bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en
de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij
het bestuur van de entiteit.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te
voeren in overeensteming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants
uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. 
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor 
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het 
verzamelen, verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaar-
rekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte 
gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen 
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld 
volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen.

Alkmaar, 29 juni 2015

Accountantskantoor Hoogland

wg B. Michielsen RA
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Bestemming van het resultaat

Het behaalde resultaat wordt toegevoegd aan het stichtingskapitaal.
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