


Algemeen 

Stichting Kicoba 

Heemskerk 

In het jaarverslag 2020 en 2021 heeft u kunnen lezen dat we ons als bestuur hebben beraden over de toekomst van onze stichting. 

In de diverse nieuwsbrieven zijn we daar dieper op in gegaan. 

Inmiddels zijn we alweer een stap verder. 

De gesprekken met Kinderfonds MAMAS dat dezelfde doelen nastreeft en ook een belangrijke sponsor van Catch is, 

hebben geleid tot de oprichting van een fonds op naam : KICOBA Corrie Baas Kinderfonds. 

Via dit fonds gaan we gedurende 5 jaar de MAMAS van Catch financieel ondersteunen. Zo zal Mama Sue ook met haar goede werk 

verder kunnen gaan. Dit fonds is notarieel vastgelegd. Kinderfonds MAMAS heeft net als KICOBA de ANSI-status en uw eventuele 

gift is dus aftrekbaar voor de fiscus! 

De andere stichtingen S2T, Carelanka en Chica zullen we ook nog gedurende 5 jaar blijven ondersteunen. Zij maken geen deel uit van 

bovenstaande overeenkomst: wel zijn hiervoor onderhandse aktes getekend. 

De taak van ons bestuur zal de komende 5 jaar vooral toezichthoudend zijn. Zowel Kinderfonds MAMAS als de de andere stichtingen 

zullen regelmatig rapporteren over de stand van zaken: minimaal twee maal perjaar! 

De uiteindelijke bedoeling is dat stichting KICOBA over 5 jaar opgeheven wordt. 



Resultatenrekening over 2021 

Baten 

Lasten 

Brutomarge 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Totaal opbrengsten 

Waa rdevera nderi ngen effectenportefeuille 

Totaal kosten 

Bedrijfsresultaat 

Resultaat voor belastingen 

2021 

8.142 

-513.773

-505.631

2.715 

-502.916

-39.709

-39.709

-463.207

-463.207

Stichting Kicoba 

Heemskerk 

2020 

11.032 

-30.449

-19.417

4.496 

-14.921

-22.019

-22.019

7.098 

7.098 



Grondslagen voor de waardering 

Stichting Kicoba 

Heemskerk 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van de Stchting KICOBA, gevestigd te Heemskerk, 

bestaan voornamelijk uit het (in-)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, waar ook ter wereld, 

op het gebied van gezondheidszorg en scholing zonder onderscheid te maken naar ras, politiek of geslacht. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad van de jaarverslaggeving. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 



Toelichting op de resultatenrekening over 2021 

Subsidie en donaties 

Subsidies en donaties 

Project kosten 

Projectkosten 

Organisatiekosten 

Organisatiekosten 

Advieskosten beleggingsportefeu i I Ie 

Advieskosten beleggingsportefeuille 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Waardeveranderingen effectenportefeuille 

Waardeverandering immateriële vaste activa 

2021 

8.142 

8.142 

506.800 

506.800 

3.500 

3.500 

3.473 

3.473 

2.715 

2.715 

-39.709

-39.709

Stichting Kicoba 

Heemskerk 

2020 

11.032 

11.032 

23.800 

23.800 

3.667 

3.667 

2.982 

2.982 

4.496 

4.496 

-22.019

-22.019
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