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Jaarverslag

- 2 -



Verslag van het bestuur 

Ondersteuning
In 2015 heeft Stichting Dolfinn de therapiekosten voor 5 kinderen betaald ( 2014: 9).
Voor één kind die in 2016 de dolfijnentherapie gaat volgen zijn de kosten  in 2015 vooruit betaald.

Activiteiten

Donaties

Goedkeuring jaarrekening 

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2015 op 30 mei 2016 goedgekeurd.
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Voor de tiende keer is er in 2015 het benefietfestival Dolfinn Rocks georganiseerd, waarvoor de werkgroep 
11 keer bijeen kwam. De organisatie van Dolfinn Rocks 2015 was in handen van Bart Houtman, Hans Leijen, 
Marcel Keet, John Hoetjes, Patrick Sentveld, Wendy Hoetjes, Rob Bleeker, Marco de Laat, Bob Mooij, Joop 
Hofland en Meta Hoetjes. Tijdens het festival waren ruim honderdzestig vrijwilligers uit Heiloo en 
omgeving aktief. Er is een aanzienlijk inspanning geleverd om sponsoren en donaties binnen te halen. Ook 
heeft Stichting Dolfinn een bijdrage geleverd voor een therapie hond, speciaal speelgoed en vervoerskosten 
voor de HSV G-sporters.    

Voor de tiende keer is er in 2015 het benefietfestival Dolfinn Rocks georganiseerd, waarvoor de werkgroep 
11 keer bijeen kwam. De organisatie van Dolfinn Rocks 2015 was in handen van Bart Houtman, Hans Leijen, 
Marcel Keet, John Hoetjes, Patrick Sentveld, Wendy Hoetjes, Rob Bleeker, Marco de Laat, Bob Mooij, Joop 
Hofland en Meta Hoetjes. Tijdens het festival waren ruim honderdzestig vrijwilligers uit Heiloo en 
omgeving aktief. Er is een aanzienlijk inspanning geleverd om sponsoren en donaties binnen te halen. Ook 
heeft Stichting Dolfinn een bijdrage geleverd voor een therapie hond, speciaal speelgoed en vervoerskosten 
voor de HSV G-sporters.    

Op 19 juni 2015 is het 10 jarig bestaan van Stichting Dolfinn gevierd met vrijwilligers, sponsors en 
belangstellenden. De kosten hiervan zijn per saldo € 7.124,- geweest.  



Algemene gegevens van de stichting

Oprichting

Inschrijving Kamer van Koophandel

Doelstelling

ANBI-Status

Organisatie Stichting Dolfinn

Samenstelling bestuur per 31 december 2015
Voorzitter : B.V. Houtman
Secretaris : M. Hoetjes
Penningmeester : C.J. Leijen

De secretaris (P.J.C. Vonk) en het bestuurslid (M.H.R.M. Keet) zijn uit het bestuur getreden. De functie van 
secretaris is ingevuld door M. Hoetjes. De functie van een vierde bestuurslid zal niet worden ingevuld.  

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 2015 wijzigingen geweest in de samenstelling van de organisatie.
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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 generen. 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.

De Stichting Dolfinn is opgericht op 11 juli 2006. De Stichting is gevestigd te Heiloo en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd.
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Jaarrekening over 2015



       
Balans per 31 december 2015 2014
       

ACTIVA

Vlottende activa  
  
Vooruitbetaalde kosten 7.067 6.861
Liquide middelen 54.610 48.836

61.677 55.697

  
Totaal 61.677 55.697

  
PASSIVA

Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve 20.000 20.000
Overige reserve 40.878 35.597

60.878 55.597
  
Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 799 100

  
Totaal 61.677 55.697
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Rekening van baten en lasten 2015 2014

BATEN

Giften, baten Dolfinn Rocks en overige 67.397 59.632
Kosten Dolfinn Rocks 52.230 46.172

15.167 13.460
Giften en overige baten 23.636 11.771
Rente baten 387 507

Totaal baten 39.190 25.738

LASTEN

Bijdrage dolfijntherapie en overige 32.465 29.596
Overige kosten 1.444 1.314

Totaal lasten 33.909 30.910

Resultaat 5.281 -5.172

Het behaalde resultaat wordt toegevoegd aan het stichtingskapitaal.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015

Algemeen

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten

Vreemde valuta

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.

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.
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Toelichting op de onderscheiden posten in de balans
    
Vlottende activa 2015 2014
       

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Te ontvangen sponsoring 125 0
Te ontvangen opbrengst Dolfinn Golf 2015 665 0
Rente ING Bank N.V., zakelijke spaarrekening 384 503
Waarborgsom Gemeente Heiloo 0 900
Te ontvangen creditnota inkoop horeca 1.913 1.652
Kosten dolfijn interactieve begeleiding 2015 resp. 2014 3.495 3.065
Vooruitbetaalde premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 485 741

 7.067 6.861

Liquide middelen

Kasgeld 779 1.955
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening 720 1.142
ABN AMRO Bank N.V., bestuurspaarrekening 310 308
ING Bank N.V. , zakelijke rekening 224 358
ING Bank N.V. , vermogen spaarrekening 52.577 45.073

54.610 48.836

Sichtingskapitaal

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 35.597 40.769
Toevoeging aan de conitnuiteitsreserve 0 0
Resultaat boekjaar 5.281 -5.172

  
Stand per 31 december 40.878 35.597

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen locatie- en bijdrage overige activiteiten 0 100
Te betalen Bumarechten 799 0

799 100
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2015
   
       
Baten 2015 2014
   
       
Opbrengsten Dolfinn Rocks

Dolfinn Rocks 42.513 38.566
24.884 21.066
67.397 59.632

Giften, baten St. Dolfinn en overige

12.461 2.106
3.200 0
7.975 9.410

Opbrengst veiling 0 255
23.636 11.771

Rentebaten

ING Bank N.V. , vermogen spaarrekening 387 507
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Opbrengst Dolfinn Golf

Giften en donaties Dolfinn Rocks

Giften en donaties 
Opbrengst Music Night 10 jarig jubileum



       
Lasten 2015 2014
   

Kosten Dolfinn Rocks

Drink- en etenswaren Dolfinn Rocks 11.281 12.076
Huur geluidsapparatuur Dolfinn Rocks 3.449 3.594
Beveiligingskosten Dolfinn Rocks 1.931 1.747
Programmakosten 11.230 5.591
Kermisattracties en kinderactiviteiten 3.368 3.923
Publiciteit 5.453 4.846
Overige kosten Dolfinn Rocks 15.518 14.395

52.230 46.172

Bijdrage dolfijntherapie en overige

Bijdrage dolfijn interactieve begeleiding 13.798 22.551
Kosten Dolfinn Golf 5.050 5.295

10.324 0
Overige bijdrages 3.293 1.750

32.465 29.596

Overige kosten

Bestuurskosten incl. verzekeringen, website 961 918
Diversen 483 396

1.444 1.314

Stichting Dolfinn Heiloo, 30 mei 2016
Het bestuur

Voorzitter : B.V. Houtman
Secretaris : M. Hoetjes
Penningmeester : C.J. Leijen
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Kosten Music Night 10 jarig jubileum
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Overige gegevens



Stichting Dolfinn
Heiloo

Samenstellingsverklaring

Alkmaar, 30 mei 2016

Accountantskantoor Hoogland

wg B. Michielsen RA
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De jaarrekening van Stichting Dolfinn te Heiloo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij 
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de 
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dolfinn. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij 
u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met  de bepalingen van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid 
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze 
jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Bestemming van het resultaat

Het behaalde resultaat wordt toegevoegd aan het stichtingskapitaal.
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