
Rapport inzake de jaarrekening 2020 

 

Stichting de Ster 

Amsterdam 

 

  



BESTUURSVERSLAG 

Algemene informatie 

Het volledige bestuursverslag over 2020, alsmede de visie voor 2021 ligt ter inzage ten kantore van 
de stichting en is tevens te raadplegen via de volgende link: https://www.stichtingdester.nl/wp-
content/uploads/2021/03/01.-De-Ster-Verslag-2020-Visie-2021-.pdf 

De activiteiten 

Stichting De Ster is al 15 jaar expert op het gebied van zelfvertrouwen, weerbaarheid en de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen/jongeren van 7 t/m 17 jaar. 27% van de Nederlandse jeugd 
onder 17 jaar heeft namelijk te kampen met lichte internaliserende en/of externaliserende 
gedragsproblemen. De Ster biedt effectieve pedagogische hulptrajecten aan en doet dit in de vorm 
van verschillende vakantiekampen.  Hier gaan leren én plezier maken hand in hand. De kampen 
worden georganiseerd door heel Nederland en worden begeleid door bevlogen professionals en een 
grote groep vrijwilligers. De kampen zijn niet alleen wetenschappelijk bewezen effectief maar vooral 
ontzettend leuk! 

De Ster werkt volgens een wetenschappelijk bewezen formule – de STERk-formule- om kinderen 
meer zelfvertrouwen  te geven, ze zelfredzaam te maken, hun talenten te bevorderen, ze minder 
angstig en somber te maken en sociale vaardigheden te  versterken. De formule is ontwikkeld en 
onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en  zorgt dat de kinderen sterker 
in het leven komen te staan. Tevens heeft het programma een preventief karakter en verkleint het 
de kans dat de problemen verergeren en dat het tot maatschappelijke uitval komt. De Ster kan deze 
kampen aanbieden mede dankzij de steun van een grote groep fondsen. Dankzij de hulp van 
sommige fondsen kan De Ster ook kinderen uit (financieel) minderbedeelde gezinnen ondersteunen, 
waardoor ook deze doelgroep met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan. 

De doelstelling 

Het kantoorteam en de vrijwilligers van De Ster helpt kinderen al sinds 2005 met het ontwikkelen en 
verstevigen van een positief zelfbeeld. 

De Ster wil een thuis zijn voor kinderen die last hebben van hun onzekerheden. Een ideale 
thuisomgeving is een veilige, warme en plezierige plek waar je als kind jezelf kunt zijn, met al je 
talenten en positieve eigenschappen, maar ook je onzekerheden en ‘tekortkomingen’. Die 
basisveiligheid creëren we doordat we open-minded, betrokken, betrouwbaar maar ook 
professioneel zijn en kinderen benaderen vanuit een positieve insteek met oog voor hun eigen 
kunnen. 

Door middel van onze pedagogische programma’s maken we impact voor het leven bij kinderen en 
hun ouders. De effecten zijn op de korte en lange termijn aanwezig en zichtbaar op volgende 
gebieden: meer zelfvertrouwen, minder angstig, minder somber, meer sociale vaardigheden, minder 
internaliserende en externaliserende problemen. 

 

 



Gevolgen Corona lockdown 

In 2020 stonden 17 kampen op de planning: 4 in de meivakantie, 8 in de zomervakantie en 5 in de 
herfstvakantie. Ons doel was om dit jaar meer dan 400 kinderen een steun in de rug te kunnen 
bieden. Er was meer animo onder de kinderen en ouders dan ooit te voren en bijna alle kampen 
waren volgeboekt,  

Echter Stichting De Ster is hard geraakt door de maatregelen van Covid-19 en heeft tot ons groot 
verdriet alle mei- en herfstkampen moeten annuleren. In de zomer hebben wij gelukkig nog 6 
kampen kunnen laten doorgaan. We zijn ontzettend trots dat dit nog is gelukt, mede dankzij de grote 
inzet van onze groep vrijwilligers (120). De kampen zijn zowel op organisatorisch niveau (corona-
proof) als kwalitatief niveau zeer geslaagd en gelukkig hebben wij uiteindelijk toch nog 174 kinderen 
kunnen helpen.  

Uit de tevredenheidsenquête onder ouders en deelnemers komt naar voren dat 100% van de ouders 
én deelnemers ons aanraden bij vrienden. Ouders geven onze kampen een 8,9 en de deelnemers een 
9,2. Uit feedbackgesprekken met de kampbegeleiders en hoofden (eindverantwoordelijke) op de 
kampen, kwam naar voren dat de kampen pedagogisch en kwalitatief beter waren dan voorgaande 
jaren. Dit komt doordat het programma in de winter van 2019-20 is aangepast waarbij de focus is 
gelegd op de 3 bewezen werkbare theorieën (eerder was het pedagogisch aanbod breder) en meer 
balans is gebracht tussen plezier en pedagogiek. 

Om tijdens de lockdown toch nog iets te kunnen betekenen voor de kinderen en jongeren, heeft De 
Ster allerlei online challenges opgezet die via social kanalen te bereiken waren. Blogs en tips voor 
ouders zijn digitaal gedeeld en De Sterpoli 2.0 is in het leven geroepen, een advieslijn voor ouders en 
kinderen.  

Informatie over financiële instrumenten 

Jaarlijks wordt bij fondsen die in de voorafgaande jaren een bijdrage hebben geleverd aan Stichting 
De Ster opnieuw gevraagd om hun steun het komende jaar weer toe te zeggen. Maar elk jaar richt De 
Ster zich ook op nieuwe fondsen en bedrijven om hen een bijdrage te vragen voor de organisatie van 
onze kampen. 

Om de kampen voor iedereen toegankelijk te houden, wordt de kampprijs die aan de ouders wordt 
gevraagd fictief laag gehouden en dekt deze ongeveer 50% van de totale kosten van Stichting De 
Ster. De andere kosten worden gedekt door de Fondsen die de stichting een warm hart toedragen en 
door de inzet van de vele vrijwilligers die zich belangeloos voor de stichting inzetten. 

Stichting De Ster heeft ook in 2020 door de tomeloze inzet van medewerkers en vrijwilligers de 
mogelijkheid gehad voor veel 'free publicity', onder andere een gratis radiospot dat is uitgezonden 
op landelijke radiostations. 

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 

De kinderen en jongeren die meegaan met een vakantieweek lopen in het dagelijks leven tegen 
lastige situaties aan. Ze hebben uiteenlopende leerdoelen. Sommigen zijn onzeker en hebben moeite 
om voor zichzelf op te komen, terwijl anderen juist snel boos worden en/of vaak voor onhandige 
oplossingen kiezen. Juist doordat de kinderen en jongeren zo verschillen, kunnen zij veel van elkaar 
leren. Onze kampen bevatten een positieve aanpak waarbij zij de juiste begeleiding, de tijd en de 



ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe oplossingen. Zo kunnen ze ontdekken wat voor 
hen het beste werkt in bepaalde situaties.  

Tevens is De Ster ook een ontwikkelplek voor de vrijwilligers. Veel (jong)volwassene gaan mee om 
impact te kunnen maken en iets te kunnen betekenen voor de kinderen. Echter geven vrijwilligers 
ook aan dat ze bij De Ster grote stappen maken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Dit komt door de trainingen die ze krijgen maar ook door de formule die wordt toegepast; deze 
werkt immers niet alleen voor kinderen en jongeren maar net zo goed ook voor volwassenen.  

Informatie over gedragscodes 

De governance bij Stichting De Ster is als volgt geregeld: De Raad van Toezicht heeft een 
adviserende en controlerende rol t.o.v. het bestuur en de directie. Direct onder de directie vallen 5 
teams met elk een team-hoofd dat direct rapporteert aan de directie. De teams zijn: 1. team 
pedagogiek (2 supervisors GZ psychologen, psychologen kind en jeugd en stagiairs), 2. team 
vrijwilligerscoördinatie (2 coördinatoren met ruim 500 vrijwilligers), 3. team planning & organisatie 
en 4. sponsorship en marketing en 5. financiële afdeling. 

De communicatie met belanghebbenden verloopt als volgt:  De Raad van Toezicht heeft tot taak 
toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 
Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad 
van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig 
de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens, met inachtneming van de regels ten 
aanzien van de privacy van personen en van persoonsgegevens. Het bestuur verschaft de Raad van 
Toezicht in ieder geval het beleidsplan als bedoeld in artikel 6 lid 1 na vaststelling. De raad van 
toezicht - kan zich daarbij na overleg met het bestuur doen bijstaan door de registeraccountant van 
de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. 
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1.  Balans per 31 december 2020
(na verwerking resultaat)

Activa  31 december 2020  31 december 2019
(in euro's)

Vaste activa
Materiële vaste activa (1)    –                        1.389               

–                        1.389               

Vlottende activa
debiteuren (2)    5.129               10.031             
Vorderingen (3)    74.433             62.103             

79.562             72.134             

Liquide middelen (4)    77.480             116.279           

157.042           189.802           

Passiva  31 december 2020  31 december 2019
(in euro's)

Reserves en Fondsen (5)    

Algemene reserve 26.852             108.452           
Bestemmingsreserve  Covid 35.000             –                        

61.852             108.452           

Kortlopende schulden
 Belastingen (6)    43.984             12.163             
 Overige schulden en overlopende 
passiva (7)    51.206             69.187             

95.190             81.350             

157.042           189.802           



   

2. Staat van baten en lasten over 2020

2020
Begroting 

2020 2019
(in euro's)

Baten

Baten van loterijorganisaties 37.679             37.679             167.500           
Baten uit fondsenwerving 139.060           194.096           98.042             

176.739           231.775           265.542           

45.454             104.725           100.216           

222.193           336.500           365.758           
Lasten

Besteed aan doelstelling 109.095           123.000           110.504           
Wervingskosten 47.267             75.000             50.676             
Afschrijvingen 1.390               –                        1.120               
Kosten van beheer en administratie 111.064           138.500           205.351           

Totaal van som der kosten  268.816           336.500           367.651           

totaal van bedrijfsresultaat (46.623)            –                        (1.893)              

Financiële baten en lasten (23)                    –                        251                   

totaal van netto resultaat (46.600)            –                        (2.144)              

Bestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve (46.600)            –                        (2.144)              

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten / 
diensten



  

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling   
   
Algemeen   

   
Stichting De Ster is feitelijk en statutair gevestigd op Baroniestraat 17, 1079 PB te Amsterdam en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 814743419. 

   
De activiteiten van Stichting De Ster bestaan voornamelijk uit:   

   
Het verlenen van laagdrempelige hulp aan minderjarigen op diverse probleemgebieden en voorts al 
hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel te bereiken door: - Het ontwikkelen van 
programma's, apart, voor ieder probleemgebied; - Het aanbieden van de hulp in de vorm van kampen, 
workshops en projecten op lange termijn, waar personen met dezelfde problematiek samenkomen; - Het 
functioneren als coach voor ieder lid van de doelgroep, door middel van het betrekken en coördineren 
van alle partijen bij de methode van aanpak, die een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling 
van het doelgroep. 
   
Algemene grondslagen voor verslaggeving   
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld   
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties (Rjk C2), die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

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. 
Materiële vaste activa   

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

   
Vorderingen en overlopende activa   
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste 
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
   
Liquide middelen   
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. 
   
Overige reserves   
De overige reserves zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van Stichting De Ster. Het 
bestaat volledig uit de continuïteitsreserve die dient om de continuïteit van de organisatie te garanderen. 
 
Er is een bestemmingsreserve van € 35.000,- opgenomen voor NOW afrekening 2020. 
 
 
   



Schulden   
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 
   
   
Grondslagen voor resultaatbepaling   

   
Algemeen   
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen. 
Baten   
Onder de baten worden de baten verantwoord waarvoor Stichting De Ster zelf het risico draagt. Baten 
worden verantwoord op het moment dat de baten zijn toegezegd. 
Kosten   
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden 
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
   
Financieel resultaat   
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
    

  



 

  

4. Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa
2020 2019

Aanschaf 7.920                 7.920                 
Afschrijving (7.920)                (6.531)                

Stand 31 december –                         1.389                 

2. Vorderingen op handelsdebiteuren 
2020 2019

Debiteuren 8.269                 13.931               
Dubieuze debiteuren (3.140)                (3.900)                

Stand 31 december 5.129                 10.031               

3. Vorderingen en overlopende activa
2020 2019

Waarborgsommen 6.150                 6.150                 
Omzetbelasting 1.281                 –                         
Nog te ontvangen rente –                         –                         
Nog te ontvangen donaties/fondsen 9.600                 26.083               
Vooruitbetaalde bedragen 9.126                 29.870               
Nog te ontvangen NOW regeling inzake Corona 48.276               –                         

Stand 31 december 74.433               62.103               

4. Liquide middelen
2020 2019

ABN AMRO Bank 418                    6.364                 
ABN AMRO Bank Spaarrekening 64.544               104.500            
ABN AMRO Bank Bestuurrekening 12.518               5.415                 

Stand per 31 december 77.480               116.279            



 

  

PASSIVA

5. Reserves en fondsen

Beginstand
 Mutaties 
boekjaar Totaal

Algemene reserve 108.452            (81.600)             26.852               
Bestemmingsreserve NOW –                         35.000               35.000               

Stand per 31 december 108.452            (46.600)             61.852               

Kortlopende schulden

6. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
2020 2019

Omzetbelasting –                         1.233                 
Nog te betalen pensioen –                         1.088                 
Loonheffingen 43.984               9.842                 

Stand 31 december 43.984               12.163               

7. Overige schulden en overlopende passiva
2020 2019

Crediteuren 23.075               25.898               
Vooruit ontvangen subsidies en bedragen 27.875               37.679               
Nog te betalen accountantskosten –                         3.000                 
Overige nog te betalen bedragen 256                    2.610                 

Stand 31 december 51.206               69.187               

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

geen



 

 

  

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Baten
2020 Begroting 2020 2019

Baten van loterijorganisaties 37.679               37.679               167.500            
Baten uit fondsenwerving 139.060            194.096            98.042               

Totaal 176.739            231.775            265.542            

Informatieverschaffing over baten
Er worden geen subsidies ontvangen van overhden.

Baten van loterijorganisaties
Vriendenloterij 37.679               37.679               167.500            

Baten uit fondsenwerving
Giften en baten uit fondsenwerving 139.060            194.096            98.042               

In 2020 zijn de 5 grootste donateurs van Stichting De Ster:
Stichting Dioraphte
Stichting Kinderpostzegels
Stichting Boschuysen
Weeshuis Doopsgezinden
Stichting Zonnige Jeugd

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten / diensten
2020 Begroting 2020 2019

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten / diensten 116.592            284.725            204.656            
Inkoopwaarde baten (71.138)             (180.000)           (104.440)           

Totaal 45.454               104.725            100.216            

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten / diensten
Bijdragen deelnemers kampen 116.365            277.225            138.422            
Intake & Nazorg opbrengsten 227                    –                         65.556               
Overige opbrengsten –                         7.500                 678                    
Totaal 116.592            284.725            204.656            

Inkoopwaarde baten
Inkoopwaarde kampen 48.985               180.000            88.826               
Inkoopwaarde intake en nazorg 16.563               –                         15.292               
Overige kosten kampen 5.590                 –                         322                    
Totaal 71.138               180.000            104.440            



 

  

Besteed aan doelstelling
2020 Begroting 2020 2019

Personeelskosten 55% 108.320            115.000            104.964            
Overige Personeelskosten –                         3.000                 2.936                 
Verkoopkosten 775                    5.000                 2.604                 

Totaal 109.095            123.000            110.504            

Wervingskosten
2020 Begroting 2020 2019

Personeelskosten 24% 47.267               75.000               50.676               

Totaal 47.267               75.000               50.676               

Kosten van beheer en administratie
2020 Begroting 2020 2019

Personeelskosten 41.359               62.000               136.586            
Huisvestingskosten 31.680               30.000               28.833               
Kantoorkosten 12.241               10.000               9.124                 
Vervoerskosten 2.628                 8.000                 3.427                 
Verkoopkosten 2.446                 7.000                 5.088                 
Overige algemene kosten 20.710               21.500               22.293               

Totaal 111.064            138.500            205.351            

Personeelskosten
Bruto loon incl.soc.lasten en pensioen 278.267            62.000               133.665            
Overige personeelskosten 29.233               –                         2.921                 
Ontvangen ziekengelden (38.811)             –                         –                         
Ontvangen gelden Corona (71.743)             –                         –                         
Overdracht personeelskosten (155.587)           

Totaal 41.359               62.000               136.586            
Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst (2019: 5 ).

Overige personeelskosten
Reiskosten 5.077                 –                         2.921                 
Stagevergoedingen 900                    –                         –                         
Verzuimverzekering 7.517                 –                         –                         
Kantinekosten 2.311                 –                         –                         
Overige personeelskosten 13.428               –                         –                         

29.233               –                         2.921                 



 

  

Huisvestingskosten
Huur kantoor 25.853               30.000               22.142               
Gas, licht en water 2.905                 –                         2.938                 
Onderhoud en overige huisvestingskosten 2.922                 –                         3.753                 
Totaal 31.680               30.000               28.833               

Kantoorkosten
Kantoorbenodigheden 2.307                 –                         3.905                 
Drukwerk 1.098                 –                         167                    
Website, telecommunicatie en automatiseringskosten 8.462                 –                         3.232                 
Huur machines –                         1.265                 
Overige kantoorkosten 374                    10.000               555                    
Totaal 12.241               10.000               9.124                 

Vervoerskosten
Brandstof 352                    –                         530                    
Overige vervoerskosten 2.276                 8.000                 2.897                 
Totaal 2.628                 8.000                 3.427                 

Verkoopkosten
Reclame en advertenties –                         –                         –                         
Representatieksoten –                         –                         3.216                 
Relatiegeschenken –                         –                         1.872                 
Overige verkoopkosten 2.446                 7.000                 –                         
Totaal 2.446                 7.000                 5.088                 

Overige algemene kosten
Verzekeringen 2.506                 –                         8.591                 
Accountant en Administratiekosten 6.460                 –                         8.104                 
Overige advieskosten 2.500                 –                         –                         
Voorziening dubieuze debiteuren 3.196                 –                         (545)                   
Niet verrekenbare BTW 5.260                 –                         5.708                 
Overige algemene kosten 788                    21.500               435                    
Totaal 20.710               21.500               22.293               

Financiële lasten
2020 Begroting 2020 2019

Bankkosten 273                    –                         295                    
Overige financiële baten en lasten (296)                   –                         (44)                     

Totaal (23)                     –                         251                    



 

Amsterdam,   29 augustus 2021              
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