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1.  RAPPORT



               Stichting Hiba & Habib

               t.a.v. het bestuur

               Bospeenhof 6

               3331 RA  ZWIJNDRECHT

Referentie: 20327                Etten-Leur, 17 maart 2021

Betreft:      Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

mr. Elly Hoogendonk RB

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Hiba & Habib te Dordrecht 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte 

gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw 

stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- Mevrouw Loraine Schaepkens

- Mevrouw Yasmine Tegouana

Blijkens de akte d.d. 12 januari 2017 werd de stichting Stichting Hiba & Habib per genoemde datum 

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67804586.

De doelstelling van Stichting Hiba & Habib wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Het stimuleren van religieuze en culturele bewustwording en omarming onder jeugdigen om hen vervolgens 

aan te moedigen om als trotse burgers te kunnen participeren en bij te dragen aan de maatschappij. Het 

op een positieve manier uitdragen van islamitische waarden en normen door het stimuleren, het inspireren 

en het helpen ontwikkelen van jeugdigen op het gebied van islamitische waarden en normen, alsmede het 

vinden van een eigen identiteit binnen de islam. Alles zodat de jeugdige deelnemers in onze samenleving 

beter kunnen participeren en een positieve stempel kunnen drukken op onze maatschappij en trots kunnen 

zijn op hun cultuur en achtergrond. Het verbinden van meerdere etniciteiten. Het verrichten van alle 

verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In artikel 3 lid 5 van de statuten is opgenomen dat bestuurders geen beloning ontvangen voor hun 

werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie 

gemaakte kosten.

Het bestuur wordt gevoerd door:

- Mevrouw Asmaa Darkaoui

De stichting tracht deze doelen te behalen door te investeren in: het ontwikkelen van educatief materiaal 

(zoals boekjes), het ontwikkelen van workshops (bijvoorbeeld over opvoeden) en het houden van 

liefdadigheidsprojecten o.a. in de vorm van ontwikkelingshulp, nationaal en internationaal (zoals 

sponsorlopen voor scholen, bouwen van weeshuizen, waterputten en voedselbanken ondersteunen).
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 3.300 3.700

Vorderingen 
Belastingen - 364

- 364

Liquide middelen 2.965 2.304

Totaal activazijde 6.265 6.368

PASSIVA € € € €

Reserves en fondsen

Overige reserves -5.808 -5.923

-5.808 -5.923

Langlopende schulden

Langlopende leningen 12.000 12.000

12.000 12.000

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 291

Belastingen 73 -

73 291

Totaal passivazijde 6.265 6.368

Zwijndrecht, 17 maart 2021

Stichting Hiba & Habib

Loraine Schaepkens Yasmine Tegouana

Asmaa Darkaoui

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Baten

Ontvangen donaties en giften 61.366 14.165

Baten als tegenprestatie voor 

producten en diensten 2.624 2.838

Totaal baten 63.990 17.003

Lasten 

Besteed aan doelstellingen

Besteed aan doelstellingen 61.366 14.165

61.366 14.165

61.366       14.165       

Wervingskosten

Overige personeelskosten 100 -

Verkoopkosten 1.450 2.907

1.550         2.907         

Kosten beheer en administratie

Kantoorkosten 322 538

Algemene kosten 637 771

959            1.309         

Totaal lasten 63.875 18.381

Saldo baten en lasten 115 -1.378

Bestemming saldo van baten en lasten

Mutatie overige reserves -115 1.378

- -

Zwijndrecht, 17 maart 2021

Stichting Hiba & Habib

Loraine Schaepkens Yasmine Tegouana

Asmaa Darkaoui

2020 2019
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

Liquide middelen

De activiteiten van Stichting Hiba & Habib, statutair gevestigd te Dordrecht, bestaan voornamelijk uit:

Het stimuleren van religieuze en culturele bewustwording en omarming onder jeugdigen om hen vervolgens 

aan te moedigen om als trotse burgers te kunnen participeren en bij te dragen aan de maatschappij. Het 

op een positieve manier uitdragen van islamitische waarden en normen door het stimuleren, het inspireren 

en het helpen ontwikkelen van jeugdigen op het gebied van islamitische waarden en normen, alsmede het 

vinden van een eigen identiteit binnen de islam. Alles zodat de jeugdige deelnemers in onze samenleving 

beter kunnen participeren en een positieve stempel kunnen drukken op onze maatschappij en trots kunnen 

zijn op hun cultuur en achtergrond. Het verbinden van meerdere etniciteiten. Het verrichten van alle 

verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Hiba & Habib, statutair gevestigd te Dordrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 67804586.

De stichting tracht deze doelen te behalen door te investeren in: het ontwikkelen van educatief materiaal 

(zoals boekjes), het ontwikkelen van workshops (bijvoorbeeld over opvoeden) en het houden van 

liefdadigheidsprojecten o.a. in de vorm van ontwikkelingshulp, nationaal en internationaal (zoals 

sponsorlopen voor scholen, bouwen van weeshuizen, waterputten en voedselbanken ondersteunen).

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad 

voor de jaarverslaggeving. 

Richtlijn RJ640 en RJ650 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn toegepast.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de 

verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige 

staat te brengen. 

De voorraden worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 

eerste verwerking opgenomen. 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Kosten 

Bestuursbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten 

uit hoofde van ontvangen donaties.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

In artikel 3 van de statuten is bepaald dat bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. 

Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Voorraden

Voorraad boeken en overige materialen voor fondsenwerving 3.300 3.700

Vorderingen

Belastingen 

Omzetbelasting - 364

Liquide middelen

Betaalrekening ING NL83 INGB 0007 6076 91 1.709 1.984

Spaarrekening ING NL83 INGB 0007 6076 91 936 -

Kas 320 320

2.965 2.304
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

2020 2019

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari -5.923 -4.545

Uit voorstel resultaatbestemming 115 -1.378

Stand per 31 december -5.808 -5.923

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Langlopende leningen

Lening van bestuurder Yasmine Tegouana 4.000 4.000

Lening van bestuurder Loraine Schaepkens 4.000 4.000

Lening van mevrouw Rajib 4.000 4.000

12.000 12.000

2020 2019

€ €

Lening van bestuurder Yasmine Tegouana

Stand per 31 december 4.000 4.000

Lening van bestuurder Loraine Schaepkens

Stand per 31 december 4.000 4.000

Lening van mevrouw Rajib
Stand per 1 januari 4.000 -

Mutatie - 4.000

Stand per 31 december 4.000 4.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Crediteuren

Crediteuren - 291

Belastingen

Omzetbelasting 73 -

Over de leningen is geen rente verschuldigd en wordt geen rente vergoed.

De negatieve reserves zijn ontstaan door aanloopkosten. De verwachting is dat de reserves de komende 

jaren gecompenseerd kunnen worden met winst uit commerciële fondsenwervende activiteiten (waaronder 

verkoop van boeken en geven van workshops). 
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Baten (donaties en giften van particulieren)

Waterput projecten - 14.165

Offerproject Togo 6.882 -

Weeshuis Tanzania 48.853 -

Diverse projecten 5.631 -

61.366 14.165

Baten als tegenprestatie voor producten/diensten

Verkopen boeken, overige producten en workshops 4.454 3.341

Kosten producten en diensten
Inkoop boeken en overige producten - -1.267

Beurskosten -15 -130

Ontwerpkosten boeken en materialen -678 -

Verzendkosten boeken en materialen -237 -306

Mutatie voorraad -900 1.200

2.624 2.838

Besteed aan doelstellingen

Besteed aan liefdadigheidsprojecten
Waterput projecten - 14.165

Offerproject Togo 6.885 -

Weeshuis Tanzania 48.392 -

Diverse projecten 5.631 -

Weeshuis Tanzania - directe kosten (transactiekosten incasseren giften) 458 -

61.366 14.165

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoedingen 100 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 157 314

Reis- en verblijfkosten 174 342

Kosten onderhoud en hosting website 478 421

Relatiegeschenken 381 5

Overige verkoopkosten 260 1.825

1.450 2.907

De afdrachten zijn gedaan aan de ANBI Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland 

(I.H.H.), RSIN 814351566.
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Kantoorkosten

Kosten automatisering 290 508

Telecommunicatie 32 30

322 538

Algemene kosten

Bankkosten 188 380

Overige algemene kosten 449 391

637 771
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Stichting Hiba & Habib te Zwijndrecht

3.1  Begroting 2020

Werkelijk Begroot

2020 2020

€ €

Baten

Ontvangen donaties en giften 61.366 40.000

Baten als tegenprestatie voor producten en diensten 2.624 5.000

Totaal baten 63.990 45.000

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Besteed aan doelstellingen 61.366 40.000

Wervingskosten

Overige personeelskosten 100 200

Verkoopkosten 1.450 2.000

Kosten beheer en administratie

Kantoorkosten 322 300

Algemene kosten 637 500

Totaal lasten 63.875 43.000

Saldo baten en lasten 115 2.000

Bestemming saldo van baten en lasten

Mutatie overige reserves 115 2.000

- -
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