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Geacht bestuur,
Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij uit de door u beschikbaar gestelde gegevens van
de Louisa Stichting de balans per 31 december 2017 alsmede de staat van baten en lasten over
de periode 01 januari tot en met 31 december 2017 samengesteld.
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1. RESULTAATVERGELIJKING
Het resultaat kan als volgt verkort worden weergegeven :
2017

2016

€.

€.

109.232
364
109.596

118.629
1.125
119.754

38.980
151.477
3.172
12.681
206.309

35.126
83.630
4.859
14.633
138.248

Resultaat voor bijzondere posten

-96.713

-18.494

Koersresultaat beleggingen
Netto jaarresultaat

519.733
423.019

420.023
401.529

Baten:
Opbrengst beleggingen
Ontvangen giften
Totaal opbrengsten
Beheerslasten:
Direkte kosten beleggingen
Ondersteuningen/giften
Publiciteitskosten
Overige kosten

2. CONTINUÏTEITSVERMOGEN
Het eigen vermogen per 31 december 2005 wordt aangemerkt als continuïteitsvermogen. Dit
vermogen wordt elk jaar gecorrigeerd voor de inflatiecorrectie, zijnde de gemiddelde stijging van
de prijsindex (CPI "alle huishoudens") van de laatste 10 jaar. Er wordt op lange termijn naar
gestreefd het, voor inflatie gecorrigeerde, continuïteitsvermogen in stand te houden ten behoeve
van de continuïteit van de stichting .
Conti n uïteitsvermogen

Stand per 31 december 2005
Inflatiecorrectie t/m 2016
Inflatiecorrectie 2017 (1,55% van de stand per 31-12-2016)
Stand per 31 december 2016 (theoretisch)
Werkelijke stand eigen vermogen

~
6.204.683
1.442.799
118.536
7.766.018
8.455.808
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3. RESULTAATBESTEMMING 2017
Uitgangspunt is dat het continuïteitsvermogen , zoals dit is vermeld onder punt 3 hierboven, in stand
blijft. Als het werkelijke eigen vermogen meer dan 30% boven het, voor inflatie gecorrigeerde,
continuïteitsvermogen uitkomt, zal het resultaat in het betreffende jaar worden toegevoegd aan de
voorziening voor toekomstige ondersteuningen. Extra ondersteuningen kunnen in het volgende
verslag jaar uit deze voorziening worden betaald.

Per 31 december 2016 is het werkelijk eigen vermogen lager dan het nagestreefde continuïteitsvermogen plus 30% . Het resultaat wordt daarom geheel overgeboekt naar het eigen vermogen .
Netto resultaat volgens de staat van baten en lasten
Af: overgeboekt naar eigen vermogen
Overgeboekt naar voorziening toekomstige ondersteuningen

~
423.019
423.019
0

Bovengenoemd voorstel van de thesaurier is vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het
college van regenten verwerkt in de balans.

4. OVERIGE INFORMATIE
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151833
Het RSIN /fiscaal nummer is 8025.93.768
Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
De stichting is niet loonbelasting-, omzetbelasting- en vennootschapsbelastingplichtig .
Er zijn geen "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen".
De bestuurders krijgen alleen een vrijwilligersvergoeding , zoals genoemd in de Wet Loonbelasting.

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid .
Hoogachtend ,
Administratiekantoor W.A.H .C. van de Lagemaat,

W .A.H.C. van de Lagemaat.
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1 BESTUURSVERSLAG
Algemeen

De stichting is opgericht op 7 juni 1868, is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en draagt met toestemming van wijlen Hare Koninklijke Hoogheid , Prinses Louisa Augusta Wilhelmina Amalia ,
Prinses der Nederlanden , geboren Prinses van Pruisen, de naam "Louisa Stichting".
Op 19 december 2006 zijn de statuten opnieuw vastgesteld om deze beter te laten aansluiten bij
bij de gewijzigde doelstelling van de stichting . De stichting heeft thans ten doel het ondersteunen
van initiatieven die beogen kinderen in kommervolle omstandigheden in staat te stellen zich te ontplooien tot volwassenen die in hun eigen bestaan kunnen voorzien en daardoor de mogelijkheid
hebben een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151833.
Het RSIN /fiscaal nummer is 8025.93.768.
Op grond van bovengenoemde gewijzigde statuten wordt de Louisa Stichting aangemerkt als
"algemeen nut beogende instelling" (ANBI) zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 onderdeel 3 Successiewet 1956.
Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een College van Regenten. Het bestuur bestaat ten minste uit
vijf en ten hoogste uit negen Meester Vrijmetselaren, die lid zijn van een Loge die onder de Orde
van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ressorteren.
De samenstelling van het bestuur is thans als volgt:
Voorzitter:
G. Millekamp
1e Thesaurier:
E.F. van Belhuis
2e Thesaurier:
vacant
1e Secretaris:
E.J. Vonk
2e Secretaris:
R. Budik
Overige bestuursleden:
R.J . Roodhart
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Activiteiten in het boekjaar
In 2017 zijn de volgende ondersteuningen verstrekt:
Projectorganisatie:

Doel ondersteuning :

St. Kindertehuizen Bulgarije

Renovatie kindertehuis Bulgarije

Ondersteuning steunfonds mindervermogende studenten
Paul van Vliet Academie
Reparatie schoolgebouw I aankoop meubilair school Nepal
St. Hatemalo / Niko Agro
St. Docenten voor Afrika
Drie educatieve projecten in Ba-Phaloborwa
St. Kinderboerderij Enschede noord Onderhoud kinderboerderij
St. Effata Nigeria
Opzetten school voor doofstomme kinderen Guinee-Bissau
Plattelands Ontwikkeling Tanzania
St. Hakuna Matata
St. Child Support lndonesia
St. Duurzame Ontw. NL /Suriname
Duchenne Parent Project
Bolgatanga, Ghana
Oral Health Foundation Rwanda

Opleiden drie personen tbv bouw watertanks
Bouw slaapplaatsen leerlingen landbouwschool Bonam
Renovatie school weeskinderen/ meubilair Indonesië
Bijdrage zorgboerderij Lelydorp, Suriname
Bijdrage 2e boekje personen met Duchenne
Laslessen voor mensen uit Ghana in Nederland

St. Free The Beloved Daughters
Heart for Hope Honduras/ IKON
St. Bootvluchteling
St. No Kidding
H.E.L.P. Namibië

Schoolinrichting I realiseren toiletgebouw met watertank school Nepal
Vervanging Nissan Pick-up voor tandheelkundige hulp in Honduras
Medische zorg bootvluchtelingen in Griekenland
Bijdrage workshops inzake preventie kindermishandeling
Bestrijding kraanvrouwsterfte in Namibië

St. Kenia Scholingsproject
St. Mijn Held
St. De Delft

Bouw nieuwe waterput bij school Kenia
Ontmoetingen arme kinderen met hun helden
Restauratie boegbeeld van schip door kansarme kinderen

Voorlichting en middelen mondverzorging weeskinderen Rwanda

Verwachte gang van zaken en risico's
Het College van Regenten verwacht voor 2018 geen bijzondere ontwikkel ingen op het gebied van
investering , financiering en de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de baten en rentabiliteit
afhankelijk is. Ten aanzien van beleggingen is gekozen voor een neutraal risicoprofiel.

Het College van Regenten
's Gravenhage.
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31 december 2017
ACTIVA

€.

Financiële vaste activa
Effecten
Leningen

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

€.

Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

€.

23.104
253.629

€.

€.

7.328.933
200.000
7.528.933

8.103.917
100.000
8.203.917

14.024
504.848
276.733

518.872

8.480.650

8.047.806

31 december 2017
PASSIVA

31 december 2016

€.

31 december 2016

€.

€.

8.455.808

8.032.788

24.842

15.017

8.480.650

8.047.806
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11 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten:
Opbrengst beleggingen
Ontvangen giften
Totaal baten
Beheerslasten:
Direkte kosten beleggingen
Ondersteuningen/giften
Publiciteitskosten
Algemene kosten

2017

2016

€.

€.

109.232
364
109.596

118.629
1.125
119.754

35.126
83.630
4.859
14.633

38.980
151.477
3.172
12.681
206.309
-96.713

138.248
-18.494

519.733

420.023

Netto jaarresultaat

423.019

401.529

Bestemming resultaat
Overige reserves

423.019

401.529

Resultaat voor bijzondere posten

Koersresultaat beleggingen
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111 KASSTROOMOVERZICHT
2017

€.
Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto winst
Aanpassing voor:
- Ongerealiseerde koersverschillen effecten
- Mutaties werkkapitaal
- Toename/ afname vorderingen
- Toename/ afname overige schulden

€.

€.

423.019

401 .529

-519.733

-424.979

-9.080
9.825

37.900
1.423
-518.988
-95.969

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- Aankoop effecten
- Verkoop/uitloting effecten
- Gerealiseerde koersverschillen bij verkoop
- Afname leningen

Mutatie geldmiddelen

-255.250

-385.656
15.873

-161.232
491.750
4.955
0

0
0
100.000
-155.250

335.473

-251.219

351.346

253.629
504.848
-251.219

504.848
153.502
351 .346

Controle:

Saldo liquide middelen 31 december
Saldo liquide middelen 1 januari
Mutatie geldmiddelen
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IV TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen

-

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging
voor micro- en kleine rechtspersonen C1 Kleine organisaties zonder winststreven .
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten .
Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. Alle vermelde bedragen luiden in Euro's.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van initiatieven die beogen kinderen in kommervolle
omstandigheden in staat te stellen zich te ontplooien tot volwassenen die in hun eigen bestaan
kunnen voorzien en daardoor de mogelijkheid hebben een nuttige bijdrage te leveren aan de
maatschappij.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten , zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan . In de toelichting op de onderscheiden posten van de
balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de
boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie
over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen'. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
Er is alleen sprake van primaire financiële instrumenten.
Vreemde valuta
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum.
De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de staat van
baten en lasten verwerkt. Voor effecten is dat onder koersresultaat beleggingen .
In de staat van baten en lasten zijn de overige baten en lasten omgerekend in euro's tegen
de op het moment van de transacties geldende koers .
Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten . Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Financiële vaste activa
Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (beurswaarde).
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs . De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde . Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen.
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IV TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen:
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe
bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken
voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepal ing
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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 genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden .
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van beleggingen . Tevens zijn hieronder begrepen de
in het boekjaar ontvangen giften, legaten en erfenissen.
Opbrengsten van beleggingen
De opbrengsten van beleggingen betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende dividenden
en renteopbrengsten .
Beheers/asten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben .
Koersresultaat
Dit betreft de in het boekjaar gerealiseerde resultaten op verkoop van effecten alsmede de
de ongerealiseerde koersstijgingen en - dalingen per einde boekjaar.

Grondslagen voor de opstelling va n het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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V TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VASTE ACTIVA
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overige effecten:
Dit betreffen beleggingen in effecten, die in de Nederlandse en/of buitenlandse prijscourant zijn
opgenomen. De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarden per 31 december. Het verloop
van deze post is als volgt:
31-12-2016
31-12-2017

€.

€.
Waarde per 1 januari
Aankopen in dit boekjaar
Verkopen/uitlotingen in dit boekjaar
Gerealiseerde koersverschillen i.v.m. verkoop
Koersverschil i.v.m. hogere beurswaarde (ongerealiseerd)
Waarde per 31 december

7.328.933
255.250
0
0
7.584.184
519.733
8.103.917

7.239.429
161.232
-491 .750
-4 .955
6.903.955
424.978
7.328.933

De effecten zijn direct beschikbaar als liquide middelen bij verkoop tegen de actuele koers via de effectenbeurs

Leningen:
Dit betreft een aan NOTS Holding B.V. te Amsterdam verstrekte lening. Voor deze lening zijn geen
zekerheden gesteld. De rente voor de lening van 25-06-2012 bedraagt 5% per jaar, voor de lening
van 17-04-2014 bedraagt deze 5,5% per jaar.
31-12-2017
31-12-2016

€.

€.
Lening dd. 25-06-2012 (aflossing dd. 20-02-2018)
Lening dd . 17-04-2014 (aflossing dd. 17-04-2017)
Totaal

100.000
100.000

100.000
100.000
200.000

31-12-2017

31-12-2016

0

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa:
De specificatie van deze post luidt als volgt:

~
Dividendbelasting
Interest bank
Retour te ontvangen ondersteuningen
Internet/ webhosting
Rente lening

8.114
7.590
7.370
30
0
23.104

~

7.190
364
0
0
6.470
14.024

De overige vorderingen en overlopende activa hebben een overwegend kortlopend karakter.
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V TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (vervolg)

Liquide middelen:
De specificatie van deze post luidt als volgt:
31-12-2017
ING bank 911 zakelijke rekening courant
ING bank 911 spaarrekening
ING bank 505 vermogens beleggersrekening

31-12-2016

~

~

2.879
222.856
27.894
253.629

4.398
473.497
26.953
504.848

31-12-2017

31-12-2016

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen:
Overige reserves:
Het verloop van deze post is in dit boekjaar als volgt:

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming lopend boekjaar
Stand per 31 december

~
8.032.788
423.019
8.455.808

7.631.259
401.529
8.032.788

31-12-2017

31-12-2016

€

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overige schulden en overlopende passiva:
De specificatie van deze post luidt als volgt:

€.
Administratie- en controlekosten
Accountantskosten
Internetkosten/ webhosting
Ondersteuningen
Bankkosten
Bewaarloop effecten / Fixed Fee
Vooruitontvangen giften I bijdragen loge's

2.750
3.250
0
10.300
52
7.990
500
24.842

€.
2.800
2.850
1.543
0
71
7.211
542
15.017

De overige schulden en overlopende passiva hebben een overwegend kortlopend karakter.
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VI TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Opbrengst beleggingen:
Aandelen (exclusief koersresultaten)
Obligaties (exclusief koersresultaten)
Bankrente
Rente leningen

Ontvangen giften:
Algemene giften

Direkte kosten beleggingen:
Bewaarloon effecten I Fixed Fee
Onverrekenbare (bron)belasting

Ondersteuningen/giften:
Verstrekte ondersteuningen
Af: bijdragen aanbrengers ondersteuningsverzoeken

Publiciteitskosten:
Reclame I advertentie / maken website
Relatiegeschenken
1nternetkosten

2017

2016

€.

€.

45
6.619
109.232

96.802
10.728
479
10.620
118.629

364
364

1.125
1.125

30.762
8.218
38.980

28.711
6.415
35. 126

163.253
11 .776
151.477

89.300
5.670
83.630

2.485

1.050
1.746
2.063
4.859

102.568

0

0
687
3.172
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VI TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (vervolg}

2017

2016

€.

€.

Algemene kosten:
Administratie- I controlekosten
Accountantskosten
Abonnementen I kontributies
Onkostenvergoedingen bestuur (vrijwilligers)
Vergader- en bestuurskosten
Reiskosten
Bankkosten (incl. kosten standaard bankverklaring)
Diverse kosten

Koersresultaat beleggingen:
Gerealiseerde koersverschillen
Mutatie ongerealiseerde koersverschillen

2.854
3.348
75
3.000
3.046
0
284
74
12.681

2.927
2.995
75
3.000
5.189
0
438
8
14.633

0

-4.955
424.978
420.023

519.733
519.733

VIII ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING DOOR HET BESTUUR
Haarlem , 19 juni 2018.

G. Millekamp (voorzitter)

E.F. van Belhuis (1e thesaurier)

E.J. Vonk (1 e secretaris)

R. Budik (2e secretaris)

R.J. Roodhart
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E. van de Waerdt AA

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan:
Louisa Stichting,
p/a Wilhelminastraat 30
Haarlem

Postbus 93, 3930 EB Woudenberg
Bezoekadres:
Meentsteeg 8, 3953 MV Maarsbergen
(op afspraak)
KvK 67004784
Tel. 033 285 8631
evertvdwaerdt@devriesennell.nl
www.vnmaarn.nl

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Louisa Stichting te 's-Gravenhage (statutaire
vestigingsplaats) beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 de staat van baten en
lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw
dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen C1 Kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling.
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen
bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking
tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in
het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een
controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij
geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Louisa
Stichting per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
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