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Bestuursverslag

1.1 Doelstelling en visie
Stichting Lola is opgericht op 9 februari 2018 en gevestigd te Utrecht.
Stichting Lola heeft tot doel het verwerven van middelen die aangewend zullen worden om
de ambities van de kinderen in gezinshuis Niet zonder Lola waar te maken. Daar wonen
kinderen die het doen met meer gezinnen op meer plekken. Kinderen die vaker wortel moeten
schieten ten koste van groei. Groei kan altijd, maar is het meest bepalend in de periode waarin
je het niet zelf kunt bepalen. Dat is voor deze kinderen NU, in het gezinshuis Niet zonder
Lola.
De middelen kunnen bestaan uit geld, bijdragen in natura en in inzet van vrijwilligers. De
middelen worden ingezet om de kwaliteit van welzijn, de leefomgeving en het leefklimaat van
de kinderen te bevorderen.
Stichting Lola gaat uit van de visie dat alle kinderen het recht hebben te kunnen worden wie
ze zijn. Daar hebben ze hulp van volwassenen bij nodig. Daarom moeten we ze stimuleren
toch alle ambities na te jagen. Ook als die niet eenvoudig zijn. Juist als die niet eenvoudig zijn.
1.2 Wat is er bereikt in 2018?
In het beleidsplan staan de ambities voor 2018 en 2019 geformuleerd, namelijk het bekostigen:
 van de verbouwing van een grotere woning voor het gezinshuis Niet zonder Lola
 van de inrichting van de kamers van de kinderen
 laptops t.b.v. onderwijs op middelbare scholen
 fietsen t.b.v. onderwijs op middelbare scholen
In het beleidsplan 2018 is de verwachting uitgesproken dat er €40.000 aan inkomsten
verworven zouden worden en €38.000 aan bestedingen. Gerealiseerd is € 30.000 aan
inkomsten plus €16.500 aan toezeggingen onder voorwaarden van volledige financiering. De
stichting heeft € 21.000 bekostigd aan de verbouwing en inrichting van het woonschip Lola.
Daarnaast heeft de stichting 2 laptops en 2 fietsen bekostigd. Voor de komende jaren staan er
nog 3 laptops en minimaal 3 fietsen op de planning.
In 2018 is 42% van de verbouw- en inrichtingsbegroting gerealiseerd, door de inzet van
financiële middelen, door giften in natura en door de inzet van vrijwilligers. Meer details over
de financiële middelen vindt u in paragraaf 3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten.
Afgelopen maanden hebben de kinderen mee mogen beslissen over de inrichting van hun
slaapkamer. Voor sommige kinderen was dit de eerste keer in hun leven, dat ze zelf gordijnen
mochten uitzoeken, zelf de kleur van de muren mochten kiezen. Een eigen plek, ingericht naar
eigen wens levert een grote bijdrage aan het welzijn van de kinderen.
Vrijwilligers van AKZO Nobel hebben de kinderslaapkamers geverfd met door AKZO
geschonken verf. Vrijwilligers van de Rabobank Utrecht hebben meubels voor de
kinderslaapkamers gemonteerd. Vanuit het buurtnetwerk Nextdoor Oog En Al hebben
vrijwilligers diverse verbouw-werkzaamheden uitgevoerd. Vooral de inzet van Thijs van
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Lieshout is bewonderenswaardig. Vele zaterdagen heeft hij besteed aan het aanleggen van
elektra door het gehele woonschip.
Met al deze inzet zijn de slaapkamers voor 80% gereed.

En de isolatie van het plafond, de wanden en de vloer is in 2018 afgerond.
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Stichting Lola is dit boekjaar opgericht. Er is tijd & aandacht besteed aan het opstellen van
statuten, het lanceren van de website en het opstellen van het eerste beleidsplan
Het bestuur monitort 3 x per jaar de voortgang door de resultaten te vergelijken met de
planning en de begroting. Er wordt besproken wat er moet gebeuren om de gestelde doelen te
bereiken. Om de voortgang van de verbouwing en inrichting van het woonschip te toetsen
gaan bestuursleden met enige regelmaat kijken naar de vorderingen.
Verzoeken tot bekostiging vanuit het gezinshuis Niet zonder Lola worden getoetst of deze
bijdragen aan de doelstelling van de stichting: het bevorderen van de kwaliteit van welzijn, leefklimaat
en leefomgeving van de kinderen in het gezinshuis. Nadat dit vastgesteld is, worden de separate
uitgaven getoetst op de vastgestelde begroting.
1.3 Risico’s en onzekerheden
De ANBI-status is aangevraagd bij de belastingdienst. Zolang de stichting nog geen ANBIstatus heeft, is het moeilijker om donateurs te werven en gelden ‘los te krijgen’ van fondsen.
We gaan er vanuit dat de ANBI-status wordt toegekend. De stichting voldoet aan de criteria:
meer dan 90% van de uitgaven worden gemaakt in het algemeen belang. Ondanks dat
stichting Lola in het leven is geroepen voor de kinderen in het gezinshuis Niet zonder Lola, is
er sprake van algemeen belang. In het gezinshuis wonen kinderen die uit huis geplaatst zijn.
Zij hebben een perspectief op een langdurig verblijf. De plekken in het gezinshuis worden na
het vertrek van een kind opnieuw aangeboden aan een ander kind dat een perspectief op
opgroeien nodig heeft. Er is sprake van roulatie, er wordt een aanbod aan een heel grote groep
gedaan.
Stichting Lola is een relatief kleine, onbekende stichting. Voor haar fondsenwerving moet zij
concurreren met grotere, bekendere organisaties.
Door een viertal stichtingen / fondsen is in totaliteit € 16.575 toegezegd, onder de voorwaarde
dat de stichting de rest van de financiering van de inrichtingsbegroting rond krijgt. Half maart
2019 is 81% van die begroting geworven. Februari 2019 zijn nog 11 stichtingen / fondsen
benaderd voor een financiële bijdrage. Het bestuur van de stichting gaat er vanuit, dat het
haalbaar blijft om de benodigde financiering te verwerven.
1.4 Financieel beleid
Stichting Lola heeft de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst. Dat wil zeggen dat het
bestuur van de stichting zich committeert aan de regelgeving die daaruit voort vloeit. Minimaal
90% van de bestedingen van de stichtingen moeten besteed worden aan de doelstelling. In
2018 is 100% besteed aan de doelstelling. In paragraaf 3.3 kunt u lezen waar deze bestedingen
uit bestonden.
Het gezinshuis heeft in 2018 een bedrag van € 100 ter beschikking gesteld aan de stichting
voor de kosten van beheer & administratie en de bankkosten. Daarvan is in 2018 €94 besteed.
Daarmee is het deel van de kosten beheer & administratie nihil ten opzichte van de totale
bestedingen.
Voor wat betreft de vorming van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen is uitgegaan
van de richtlijn C2 van de Raad voor de Jaarverslaggeving:
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Bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van
de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.
Een bestemmingsfonds is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van
de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht.

1.5 Het bestuur van stichting Lola
Het bestuur van stichting Lola bestaat uit 3 personen.
 Voorzitter: mevrouw Elsken Schenk.
 Secretaris: mevrouw Simone Magnée
 Penningmeester: mevrouw Flora van Dijk
Mevrouw Schenk is werkzaam bij de Stichting de Bibliotheek Utrecht als online
communicatiespecialist en als buschauffeur bij QBuzz in de stad Utrecht. Mevrouw Magnée is
werkzaam bij scholengemeenschap De Breul te Zeist als teamleider voortgezet onderwijs en
docent Frans en tot 27 maart 2019 onbetaald voorzitter van zwemclub Woestduin te Doorn.
Mevrouw Flora van Dijk is werkzaam bij de gemeente Nieuwegein als financieel en fiscaal
beleidsmedewerker.
1.6 Communicatie met belanghebbenden
De belanghebbenden van stichting Lola zijn :
- De kinderen van het gezinshuis Niet zonder Lola
- De stichtingen en fondsen die (financiële) bijdragen aan stichting Lola hebben gegeven of
willen geven.
- Bedrijven en personen die bijdragen in geld, tijd of natura hebben gegeven of willen geven.
Ondanks dat de kinderen het gezinshuis Niet zonder Lola belanghebbenden zijn, wordt er niet
rechtstreeks met hen gecommuniceerd. Het bestuur van de stichting overlegt minimaal 3x per
jaar met de gezinshuis-ouders over de voortgang van de projecten én over de wens tot nieuwe
bestedingen, dus over te verwerven middelen.
De stichtingen, fondsen en bedrijven die in 2018 een bijdrage hebben betaald, zullen in 2019
de door hen gevraagde verantwoording ontvangen. Dit jaarverslag zal geplaatst worden op de
website. Daarnaast zal in 2019 de website van stichting Lola uitgebreid worden met nieuws
over de voortgang van de te financieren projecten.
1.7 Verwachte gang van zaken
Voor de plannen voor 2019 en verder verwijzen wij u naar het beleidsplan 2019-2020.
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Jaarrekening

2.1 Balans
31 december 2018
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

7.450
25
7.475
7.475

Totaal

PASSIVA
Reserves en fondsen
* Bestemmingsreserves
* Bestemmmingsfondsen
Totaal

6
7.469
7.475

Niet uit de balans blijkende rechten

16.575

2.2 Staat van baten en lasten
Werkelijk 2018

Begroot 2018

BATEN
*
*
*

Baten van particulieren
Baten van subsidies van overheden

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten

150
4.650
25.351

40.000

30.151

40.000

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
* Bijdrage voor het verbouwen en inrichting van het
woonschip Lola
* Materiaal voor middelbare school
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging aan
* bestemmingsreserve
* bestemmingsfonds

-21.288

-38.000

-1.394

0
-22.682
23
-22.659

-38.000

7.492

2.000

-17

-100

7.475

1.900

6
7.469
7.475

-38.000
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Toelichting

3.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen. Hierbij is het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Opbrengsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De vlottende activa, liquide middelen en vlottende passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
De verantwoording is gebaseerd op de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (2016-13)
en de Richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende organisaties (2017-13) van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
3.2 Toelichting op de balans
De balans is gepresenteerd ná resultaatbestemming.

Vorderingen en overlopende activa
€ 4.650
€ 2.800
€ 7.450

Nog te ontvangen subsidie gemeente Utrecht
Voorschotten verstrekt aan gezinshuis voor verbouw en inrichting schip Lola

De vordering bestaat uit een – door de gemeente Utrecht - toegekende subsidie voor
energiebesparende maatregelen van € 4.650. De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd,
terwijl de verantwoording én de ontvangst in 2019 zullen plaats vinden.
Als overlopende activum is opgenomen een voorschot verstrekt aan Gezinshuis Niet zonder
Lola voor de verbouw en inrichting van het woonschip Lola. Ultimo 2018 was er nog € 2.800
niet besteed van dit voorschot.

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen één bankrekening.

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze
beperking door het bestuur is aangebracht.
De gezinshuis-ouders hebben €100 aan de stichting verstrekt voor de kosten van beheer en
administratie en de financiële lasten. Daarvan zijn in 2018 met name gebruikt voor de
inschrijving in de KvK betaald en de financiële lasten.
Het bestuur heeft besloten dat het restant van dit bedrag, zijnde € 6 dient voor het komende
jaar ook aangewend toe worden voor de financiële lasten.
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Bestemmingsfonds
Een bestemmingsfonds is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze
beperking door derden is aangebracht.
€ 1.102
€ 6.457
€ 7.469

bestemmingsfonds keuken van woonschip Lola.
bestemmingsfonds verbouw en inrichting woonschip Lola

Stichting Mundo Crastino Meliori heeft € 1.500 gedoneerd, met als specifiek doel de bouw en
inrichting van een nieuwe keuken op het woonschip Lola. Daarvan is € 1.102 nog niet besteed.
Het Vaillantfonds, Stichting Kinderzorg Utrecht en de Willem Nico Scheepstra stichting
hebben tezamen € 14.000 gestort voor de verbouw en inrichting van het woonschip Lola.
Daarvan is € 6.457 nog niet besteed.

Niet uit de balans blijkende rechten
Er zijn een viertal toezeggingen van donaties onder voorwaarde dat de stichting de resterende
financiering van de inrichtingsbegroting rond krijgt.
€
€
€
€
€

4.075
2.500
5.000
5.000
16.575

Winter Heijnsius stichting
Pasman stichting
RDO Balije van Utrecht
Stichting Elise Mathilde Fonds

3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten van particulieren
Dit betreft donaties en giften.

Baten van subsidies van overheden
In 2018 heeft de gemeente Utrecht een incidentele subsidie verstrekt voor het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen aan het woonschip Lola.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
In 2018 zijn de volgende bedragen ontvangen voor de verbouw en inrichting van het
woonschip Lola.
€
€
€
€
€
€
€

1.500
5.000
10.000
3.000
4.851
1.000
25.351

Stichting Mundo Crastino Meliori
Stichting Boschuysen
Vaillantfonds
Stichting Kinderzorg Utrecht
Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis
Willem Nico Scheepstra stichting
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Besteed aan doelstellingen
In 2018 is € 21.288 besteed aan de verbouwing en inrichting van het woonschip Lola. Daarvan
is € 13.800 besteed aan de bouw en inrichting van de slaapkamers.
Daarnaast is € 1.394 besteed aan 2 nieuwe laptops voor kinderen op de middelbare school en
één tweedehands fiets.

Kosten van beheer en administratie
€
€

100
77
23

bijdrage van gezinshuis Niet zonder Lola
kosten van beheer en administratie

Personeelsbeloning
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, dit is vastgelegd in de
statuten.

Bestemming van saldo van baten en lasten
Het resultaat van € 7.475 wordt als volgt bestemd:
€
6
€ 1.102
€ 6.457
€ 7.475

toevoeging aan bestemmingsreserve voor kosten beheer & administratie
toevoeging aan bestemmingsfonds keuken van woonschip Lola.
toevoeging aan bestemmingsfonds verbouw en inrichting woonschip Lola

