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Bestuursverslag 

Doelstelling Stichting Villa Pinedo 
Onze wens is dat alle kinderen ervaren dat ze de moeite waard zijn. Wij willen de negatieve impact van 
scheiden in de samenleving voor kinderen verkleinen. En daarmee de kansen van jongeren in onze 
maatschappij vergroten. 

Visie 
Wij geloven in een wereld waarin kinderen niet emotioneel belast worden met de scheiding van hun ouders 
waardoor kinderen gewoon kind kunnen zijn. Waarin gescheiden ouders verbonden blijven en respectvol met 
elkaar omgaan. Zo leren kinderen dat je ook na een breuk verder kunt. Wij geloven in een wereld waarin 
kinderen zich vrij voelen en liefde en vertrouwen ervaren in zichzelf en hun omgeving. 

Missie 
Wij zijn een  community  van en voor kinderen met gescheiden ouders. Een veilige plek waar wij onze 
ervaringen delen, elkaar steunen en volwassenen bewust maken van wat er in ons hart en hoofd omgaat. 
Wij zijn ervaringsdeskundige jongeren en bieden kinderen en andere jongeren  online  een luisterend oor. 
Stichting Villa Pinedo geeft iedereen de ruimte om (negatieve) ervaringen om te zetten in positiviteit en 
kracht. 

Kernwaarden 
Wij geloven in de kracht en wijsheid van kinderen en jongeren 
Wij nemen ervaringsdeskundigheid als uitgangspunt: de bereidheid voor het inzetten van kwetsbaarheid 

Wij geloven in het zelfhelend vermogen van de mens 
Wij creëren een omgeving waarin negatieve ervaringen worden omgezet in positiviteit 

Wij geloven in het uitdragen van het kind perspectief 
Wij kijken altijd door de ogen van kinderen 

De doelrealisatie 
Maatschappelijk issue 
Jaarlijks horen 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Dit is ieder jaar ruim 1,5 keer 
de Johan Cruijff ArenA vol met kinderen die dit nieuws te horen krijgen. Het scheidingspercentage ligt rond 
40%, waarbij samenwonende stellen niet zijn meegerekend. Wanneer er daarna nieuwe gezinnen worden 
gevormd, gaat 60% daarvan uit elkaar. Kinderen maken dus vaak meerdere scheidingen mee. Onderzoek 
toont aan dat kinderen met gescheiden ouders gemiddeld meer psychosociale problemen zoals angst, 
depressie en agressie hebben en meer schoolgerelateerde problemen ervaren dan kinderen zonder 
gescheiden ouders  (Amato  2010). De grootste risicofactor voor negatieve gevolgen van echtscheiding op 
kinderen is de mate waarin ouders ruzie blijven maken na de scheiding. 

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het voor kinderen tijdens/na een scheiding erg belangrijk is om 
steun te krijgen vanuit hun sociale omgeving. 
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat tweederde van deze kinderen behoefte heeft 
om zijn gevoelens en ervaringen te delen met lotgenoten/gelijkgestemden, oftewel 'peers'. 

Villa Pinedo biedt kinderen een luisterend oor 
In 2021 bestaat Stichting Villa Pinedo 10 jaar. Villa Pinedo is dé plek voor kinderen met gescheiden ouders. 
Wij steunen kinderen en jongeren door hen  online  aan elkaar te koppelen. In 10 jaar tijd zijn wij uitgegroeid 
tot de grootste jongeren vrijwilligersorganisatie in Nederland. In 2016 hadden wij 25 vrijwilligers, inmiddels is 
het aantal in 4 jaar gegroeid naar ruim 400 vrijwilligers. Allemaal jongeren tussen 18-26 jaar die kinderen 
ondersteunen met hun eigen ervaring. Dagelijks chatten ruim 700 kinderen en jongeren met elkaar. Jaarlijks 
steunen wij duizenden kinderen die zich in een situatie bevinden waar zij steun zoeken bij (iets oudere) 
leeftijdsgenoten. Kinderen melden zichzelf (vanaf 10 jaar) aan voor steun, zonder dat ze toestemming nodig 
hebben van hun ouders. Dit is een in Nederland volstrekt unieke vorm van jongerenparticipatie. 

Realisatie doelen 
De corona crisis raakt ons allemaal. De maatregelen, waaronder het sluiten van de scholen, hebben grote 
impact (gehad) op kinderen. Juist in deze tijd is het soms extra lastig om thuis te zijn voor kinderen uit 
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instabiele, gespannen thuissituaties. Meerdere kinderen met gescheiden ouders vertellen dat ze één van hun 
ouders minder vaak zien dan zij gewend zijn vanwege corona. Het heen en weer gaan tussen hun ouders 
roept veel verwarring op aangezien beide huizen vaak (zeer) uiteenlopende regels hanteren. Veel kinderen 
maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun ouders. Kinderen voelen zich tussen beide 
ouders instaan, worden soms als speelbal ingezet omdat zij degene zijn die heen en weer gaan. 
Tijdens de eerste lockdown in 2020 zag Villa Pinedo het aantal aanmeldingen van kinderen voor steun van 
een  Online-Buddy in vergelijking met een normale' periode verdubbelen. Omdat het aanbod van Villa Pinedo 
zich uitsluitend  online  afspeelt, sluit dit juist  nû  precies aan op de behoefte van deze kinderen. Sinds de 
tweede lockdown is ook de intensiteit en complexiteit van de gesprekken tussen kind en Buddy toegenomen. 
Hierbij gaat het met name over het mentale welzijn van de kinderen en jongeren die zich aanmelden voor 
een Buddy. Denk hierbij aan depressieve en eenzame gevoelens, angsten en suïcidale gedachten. 

Heel bijzonder is dat naast de stijging van het aantal aanvragen er opvallend veel jongeren zijn die zich 
aanmelden om vrijwilliger te worden, een stijging van 66%. Zij hebben allemaal een sollicitatiebrief 
geschreven met daarin hun motivatie om Buddy te worden. Hoe mooi is het om te zien dat in deze tijd 
jongeren nog meer bereid zijn andere kinderen te steunen en zich realiseren hoe moeilijk het juist nu kan zijn 
voor kinderen met gescheiden ouders. 
Om aan de toegenomen vraag aan Buddy's te kunnen voldoen hebben wij in april, mei en juni 2020 steeds 
twee trainingen voor de nieuwe vrijwilligers georganiseerd in plaats van één, waardoor 79 nieuwe Buddy's 
direct van start zijn gegaan. ledere Buddy is gemiddeld aan 3 kinderen gekoppeld wat inhoudt dat er alleen al 
in deze maanden 237 kinderen extra ondersteund konden worden. 

In totaal hebben in 2020 1718 kinderen zich aangemeld voor een Buddy. Dat zijn er meer dan de 1500 die wij 
ons ten doel hadden gesteld. Aan het einde van 2020 hadden in totaal 4621 kinderen zich aangemeld voor 
een  Online-Buddy sinds de start van het Buddyprogramma. Er zijn 173 nieuwe vrijwilligers getraind waarmee 
de  community  eind 2020 uit 415 jongen bestond en er zijn 3853 vragen gesteld op het forum die allemaal 
beantwoord zijn door onze vrijwilligers. 

Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek 
Uit een 4-jarige effectstudie die de Universiteit Utrecht in samenwerking met Villa Pinedo heeft uitgevoerd 
naar het  Online-Buddyprogramma blijkt dat deelname aan het programma zowel voor de steun-vragende 
kinderen als de steun-biedende jongeren (ervaringsdeskundigen) positieve effecten heeft. Uit het onderzoek 
blijkt dat kinderen en jongeren met gescheiden ouders beter met de scheiding kunnen omgaan als ze  online 
erover praten met een jonge ervaringsdeskundige jongere Buddy (18-26 jaar). 

Bij de start aan het  Online-Buddyprogramma geven kinderen aan hun eigen gevoelens weg te stoppen, het 
doorgeefluik te zijn tussen hun ouders en zich verantwoordelijk te voelen voor het geluk van hun ouders. 40% 
vraagt zich af of ze de scheiding hadden kunnen voorkomen. Na in contact te zijn geweest met een Buddy 
neemt hun schuldgevoel af, piekeren ze minder en houden ze hun gevoelens minder verborgen. Ze geven 
aan zich gehoord, gezien en begrepen te voelen door hun Buddy. Ook de Buddy's voelen zich betekenisvol 
door de gesprekken, rapporteren een hoger algemeen welzijn en vergeven hun ouders meer. Hiermee zetten 
zij hun (negatieve) ervaringen om in kracht. 

De belangrijkste risico's en onzekerheden 
Uitvoering automatisering van processen 
De afgelopen jaren heeft Villa Pinedo een grote vrijwilligers  community  opgebouwd. Om verder te kunnen 
groeien en de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven waarborgen is het noodzakelijk onze bedrijfsvoering en 
een deel van de kernprocessen te automatiseren. Hiermee wordt verdere schaalbaarheid mogelijk. Op dit 
moment is de automatiseringsgraad laag en is de administratieve lastendruk hoog. Er gaat steeds meer tijd 
zitten in de administratieve handelingen. 

In 2020 heeft Villa Pinedo in samenwerking met een bureau een start gemaakt met het automatiseren van 
het aanmeldproces van kinderen en vrijwilligers. Dit is van belang om de aantallen goed te kunnen verwerken 
en processen efficiënt te laten verlopen. De afgelopen jaren is het aanmeldproces en het koppelen van de 
Buddy aan het kind vrijwel volledig handmatig gegaan. Met 25 vrijwilligers was dat geen probleem, echter 
met meer dan 400 vrijwilligers is dat een tijdrovend proces. Verschillende  online tools  zijn inmiddels in 
samenhang en verbinding gebracht. 

Daarnaast valt er vooral grote winst te behalen bij het automatiseren van de kwaliteitsbewaking; het 
monitoren van de chatgesprekken tussen kind en Buddy zodat we dit sneller en efficiënter kunnen uitvoeren. 
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Monitoring  is het lezen en evalueren van alle chatgesprekken en hier een indicatie aan hangen indien er 
extra aandacht nodig is voor bepaalde gesprekken. Het gaat hier om signalen vanuit gesprekken die 
aandacht behoeven. Op dit moment gebeurt dit nog volledig handmatig. Om deze kwaliteitsbewaking zo 
goed mogelijk te kunnen faciliteren kunnen we met signaalwoorden, dashboards en meldingen gaan werken. 

Een onzekerheid die hierbij kan optreden is de manier waarop de signaalwoorden worden gekozen en hoe 
het proces vervolgens wordt ingericht. Het risico is vervolgens dat mogelijk zorgelijke signalen niet worden 
geïdentificeerd en buiten beeld blijven. Om dit te voorkomen denkt Villa Pinedo dit proces uit met 
psychologen en pedagogen waarna het vervolgens uitgebreid getest wordt. Ook wordt er nadat de 
automatisering heeft plaatsgevonden minimaal een maand lang ook handmatig gemonitord en worden de 
uitkomsten van beide processen met elkaar vergeleken en waar nodig bijgestuurd. 

Structurele inkomsten uit gemeenten 
Eén van de uitdagingen blijft het vinden van structurele middelen die de continuïteit van Stichting Villa Pinedo 
kunnen waarborgen. In 2019 zijn de eerste stappen gezet richting het breder uitrollen van onze producten en 
diensten binnen gemeenten en dit heeft in 2020 verder vorm gekregen. In de praktijk blijft het een uitdaging 
om samenwerkingsverbanden aan te gaan met gemeenten omdat veelal elk van de 355 gemeenten een 
ander inkoopbeleid, budget en wensen heeft. Een standaardaanpak blijkt daardoor niet mogelijk waardoor 
het tijdrovend blijft voor onze medewerkers. Gemeenten zijn echter wel een groeiende bron van inkomsten 
voor Villa Pinedo gebleken. Er lijkt een sneeuwbaleffect gaande te zijn nu we een flinke groep gemeenten 
hebben gevonden die willen steunen en die de meerwaarde van de steun aan kinderen met gescheiden 
ouders erkennen. Steeds meer gemeenten benaderen ons nu zelf, omdat zij willen investeren in preventie 
om zo kinderen met gescheiden ouders in een vroeg stadium te kunnen ondersteunen. Het blijft daarom onze 
ambitie om minder afhankelijk te zijn van losse giften van fondsen en structurele inkomsten te genereren 
bijvoorbeeld vanuit gemeenten, zodat de inkomsten komen van de plek waar de uitgaven worden gedaan. 
Ons doel is in 2021 €250.000 aan inkomsten vanuit gemeenten te genereren. 

Verder willen wij naast de gemeenten en fondsen extra inkomstenbronnen aanboren. Wij gaan eind 2021 
starten met het inrichten van een  portal  op onze website voor professionals waarvoor zij een abonnement 
kunnen afsluiten. Vervolgens krijgen zij toegang tot alle content per onderwerp (verhuizing, nieuwe partner, 
rechten van kinderen) die wij voor hen beschikbaar hebben welke wij doorlopend blijven aanvullen. Tot nu 
toe is vrijwel alle content gratis beschikbaar gesteld. 

Financiële resultaten en personeel 
Ook dit jaar zijn de baten gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het grootse gedeelte van de baten is 
afkomstig van organisaties zonder winststreven, fondsen die ons een warm hart toedragen. Vijf fondsen 
hebben een meerjarige donatie variërend van €20.000 tot €100.000 toegezegd, wat de continuïteit van de 
baten ten goede komt. 70,30% van de baten zijn direct besteed aan de doelstelling, 16,55% aan 
wervingskosten en het restant aan beheer en administratie. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een 
resultaat van € 49.908. Villa Pinedo werft fondsen door (project)aanvragen in te dienen bij fondsen en 
gemeenten, zoals ook toegelicht bij het onderwerp 'De belangrijkste risico's en onzekerheden'. 

Het kantoor van Villa Pinedo is nog steeds gevestigd op de Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam. Het 
team bestond in 2020 uit 8 medewerkers inclusief een directeur, Marsha Pinedo. Villa Pinedo wordt 
daarnaast ondersteund door een externe trainer en coach, 3 oproepkrachten en twee stagiaires. 

Governance 
Het bestuur bestaat uit 3 toezichthouders (Voorzitter Philip van Lookeren Campagne, Secretaris  Bernadette 
Vehmeijer, Penning meester Frits Brand) die deze rol bij meerdere andere stichtingen vervullen en vervuld 
hebben. Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van de strategie en toezicht houden op de 
directeur. De volledige uitvoer van de strategie en het operationeel jaarplan ligt bij de directeur waarbij de 
directeur binnen deze overeengekomen jaar-kaders vrijheid heeft. De directeur houdt het bestuur via 
verslagen in de bestuursvergaderingen van alle majeure positieve en negatieve afwijkingen op de hoogte en 
bespreekt de aanpak om de afwijkingen op te vangen. 
Zowel het bestuur als de directeur zijn er zich van doordrongen dat de stichting een belangrijke taak te 
vervullen heeft voor kinderen met gescheiden ouders en dat alle keuzes die gemaakt worden volledig in het 
belang van de stichting moeten zijn. Het bestuur is onbezoldigd en houdt toezicht op de uitgaven van de 
stichting via maandelijkse financiële rapportages en stuurt bij waar nodig om de continuïteit van de stichting 
zoveel mogelijk te waarborgen. Het bestuur is voornemens om in 2021 deze werkwijze ook schriftelijk vast te 
leggen. 
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Compliance 
De boekhouding van de stichting wordt verwerkt in het softwarepakket 'Exact  Online',  waar gebruik wordt 
gemaakt van een "vier ogen beleid". Of de administrateur en de desbetreffende medewerker, dan wel de 
administrateur en de directeur controleren en accorderen de facturen. De externe boekhouder controleert 
maandelijks integraal de aangebrachte grootboekcoderingen, crediteurgegevens en geboekte BTW en doet 
eens per kwartaal aangifte omzetbelasting. De administrateur zet maandelijks betalingen klaar in de bank 
door middel van SEPA bestanden en de directeur accordeert alle betalingen voor verzending. 

Integriteit 
Wij werken volgens ons beleid 'grensoverschrijdend gedrag' en volgen onze handleiding 'Kindermishandeling 
en huiselijk geweld' indien nodig. Om een juiste selectie te maken van vrijwilligers, maken we gebruik van 
een uitgebreide sollicitatieprocedure. We trainen de vrijwilligers (allen in het bezit van een VOG) op de 
gewenste manier van  online  communiceren met de kinderen en hoe te reageren op ongewenst taalgebruik 
vanuit de kinderen waarmee zij in contact zijn. Een kind kan de Buddy bij grensoverschrijdend gedrag altijd 
rapporteren in de MyBuddy  App,  dit is in de praktijk nog nooit gebeurd. Alle gesprekken tussen de Buddy en 
het kind worden meegelezen door ons team van psychologen en pedagogen. Het doel van dit monitoren is 
om zorgen te signaleren, om grensoverschrijdend gedrag te signaleren en om de Buddy te voorzien van 
feedback om het gesprek met het kind nog beter te laten verlopen. De Buddy's en de kinderen zijn hiervan op 
de hoogte; de Buddy ondertekent de algemene voorwaarden op de basistraining, het kind vinkt op de website 
bij aanmelding aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 

De verwachte gang van zaken 
Stichting Villa Pinedo is een organisatie die jaarlijks flink groeit. Het doel voor de komende jaren is deze groei 
op een organische manier voort te zetten en van de 400 ervaringsdeskundige vrijwillige jongeren op dit 
moment, te groeien naar 700-750 vrijwilligers eind 2023. 
Nu in coronatijd zijn jongeren een kwetsbare doelgroep. Aan ons de taak dat onze vrijwilligers zich zich 
voldoende  empowered  blijven voelen om jongere kinderen te steunen. Het verbinden en versterken van onze 
vrijwilligers is datgene waar wij op inzetten in 2021. Hiervoor organiseren wij verschillende activiteiten. 
Om de groei aan te kunnen en de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven waarborgen is het noodzakelijk dat 
wij onze bedrijfsvoering en een deel van de processen verder gaan automatiseren. Hiermee wordt verdere 
schaalbaarheid mogelijk. 
Daarnaast blijft het onze ambitie om minder afhankelijk te zijn van losse giften van fondsen en andere 
structurele inkomsten te genereren. Gemeenten zijn een groeiende bron van inkomsten voor Villa Pinedo. 
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1. Balans per 31 december 2020 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 

Activa 

 

31 december 2020 31 december 2019 

  

e c € € 

Materiële vaste activa 

     

Inventaris 1 

 

4.382 

 

1.653 

Vlottende activa 

     

Handelsdebiteuren 2 45.218- 

 

23.880 

 

Overlopende activa 3 57.809 

 

24.190 

    

103.027 

 

48.070 

Liquide middelen 4 

 

162.448 

 

224.541 

   

269.857 

 

274.264 
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Passim 

Reserves en fondsen 

Reserves 

     

Continuïteitsreserve 5 

 

171.639 

 

136.204 

Fondsen 

     

Bestemmingsfonds 6 

 

0 

 

0 

Kortlopende schulden 

     

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 7 9.726 

 

9.527 

 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 8 25.659 

 

17.510 

 

Overlopende passiva 9 62.833 

 

111.023 

    

98.218 

 

138.060 

   

269.857 

 

274.264 
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2. Staat van baten en lasten over 2020 

Baten 10 

Werkelijk 
2020 

Begroting 
2020 

Werkelijk 
2019 

C C 

 

Baten van particulieren 

 

9.659 12.000 20.279 
Baten van bedrijven 

 

15.390 26.047 35.352 
Baten van loterijorganisaties 

    

Baten van subsidies van overheden 

 

85.905 

 

10.000 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 

 

611.951 746.227 585.431 

Som van de baten 

 

722.905 784.274 651.062 

Lasten 

    

Besteding aan de doelstelling 

    

Organisatie van projecten 11 518.168 583.320 411.834 

Wervingskosten 

    

Wervingskosten 12 119.666 153.986 152.154 

Beheer en administratie 

    

Kosten van beheer en administratie 13 49.504 46.968 47.725 

Som van de lasten 

 

687.338 784.274 611.713 

Saldo voor financiële baten en lasten 

    

35.567 0 39.349 

Saldo financiële baten en lasten 14 -132 0 -369 

Saldo van baten en lasten 

 

35.435 0 38.980 

Bestemming saldo van baten en lasten 

       

Werkelijk Werkelijk 

   

2020 2019 

Toevoeging/onttrekking aan 

    

Continuïteitsreserve 

  

35.435 133.980 

Bestemmingsfonds 

   

-95.000 

   

35.435 38.980 
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3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Villa Pinedo is feitelijk gevestigd op Gerrit van der Veenstraat 106H, 1077  EM  te Amsterdam en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52149935.  De statutaire vestigingsplaats is 
Amstelveen. 

Algemeen 
De jaarrekening van Stichting Villa Pinedo behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ 650 Fondsenwervende 
instellingen en de algemene hoofdstukken zoals die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's en ingericht volgens in Nederland algemeen 
aanvaarde waarderingsgrondslagen 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van de lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardevermindering. 

Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de 
nominale waarde, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's en worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 

Con tinuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De 
omvang van de continuïteitsreserve is vastgesteld op circa de helft van de jaarlijkse organisatiekosten van 
de stichting. De hoogte van de continuïteitsreserve is binnen de norm van de richtlijn "Financieel Beheer 
Goede Doelen" van het VFI, hetgeen maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie bedragen. 

Bestemmingsfonds 
De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht. 

Kortlopende 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. 
De vooruit ontvangen bedragen bestaan uit subsidies die betrekking hebben op 2021 en uit nog te besteden 
projecten die voor het jaar 2020 zijn toegekend maar niet volledig zijn besteed. 
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Grondslag en voor bepaling van het resultaat 
Baten 
Onder baten eigen fondsenwerving wordt verstaan; gedurende het boekjaar van sponsors, donateurs, 
vermogensfondsen en overheden toegezegde gelden. 

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. 

Baten uit subsidies worden toegerekend aan het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien er geen 
terugbetalingsverplichting bestaat wordt de bate verwerkt in het jaar van toekenning. Indien er een 
terugbetalingsverplichting bestaat wordt de bate verwerkt in het jaar voor het deel waarvoor kosten zijn 
gemaakt. 

Bedriffslasten 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De verdeling van de organisatiekosten 
naar de 'besteding aan de doelstelling', 'wervingskosten' en losten beheer en administratie' geschied op 
basis van het feitelijke beslag van deze kosten. En is onderstaande verdeelsleutel toegerekend: 

 

Directie: 
M. Pinedo M.C. Dijkhuizen L. van der Linden E.M.  Strayer 

Besteding aan 
doelstelling 

55% 90% 40% 50% 

Kosten 
fondsenwerving 

35% 10% 45% 30% 

Beheer en 
administratie 

10% o% 15% 20% 

De overige werknemers hebben hun tijd volledig besteed aan de doelstelling. 

De toerekingsgrondslag van de organisatiekosten is door het bestuur vastgesteld. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiele vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de 
verkrijgingsprijzen. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 
de afschrijvingen op materiele vaste activa. 

Personeelsbeloningen 
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. 

Directiebeloning 
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Stichting de 
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland (GDN) en de Gedragscode 
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De Adviesregeling geeft aan de hand van 
zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. 
Het bestuur is actief op onbezoldigde basis en volgt de SBF Code Goed B( 

StEfrouirierse 
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4. Toelichting op de balans 

1. Materiële vaste activa 
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Inventaris 

Stand per 1januari 2020 

Verkrijgingsprijzen 
Cumulatieve afschrijvingen 

4.437 
-2.784 

 

Boekwaarde per 1januari 2020 1.653 

Mutaties 

Investeringen 
Afschrijvingen 
Saldo 

Stand per 31 december 2020 

Verkrijgingsprijzen 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 31 december 2020 

3.715 
-986 

 

2.729 

 

8.152 
-3.770 

 

4.382 

 

  

Afschrijvingspercentage 20% 

Materiële vaste activa betreffen inventarissen die worden aangehouden voor de bedrijfsvoering. 

2. Debiteuren 
31-12-2020 31-12-2019 

C 

Debiteuren 

Een voorziening voor oninbare posten wordt niet noodzakelijk geacht. 

3. Overlopende activa 

45.218 23.880 

31-12-2020 31-12-2019 

 

Vooruitbetaalde kosten 
Nog te factureren omzet 

5.653 
52.156 

7.715 
16.475 

57.809 24.190 
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4. Liquide middelen 

Triodos NL94 TRIO 0391 0364 83 137.458 199.541 
Triodos NL77 TRIO 2024 8918 88 24.990 25.000 

  

162.448 224.541 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Ze worden aangehouden voor directe 
aanwending in het kader van de doelstelling. 

13 

Brouwerse 
BROUWERS ACCOUNTANTS BV 

Uitsluitend voor 
Identificatiedoeleinden 



Reserves en fondsen 
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmings-
fonds 

Continuïteits-
reserve 

   

e 

Stand per I januari 2020 136.204 

Mutaties 

 

Mutatie bestemmingsfonds 0 
Resultaatbestemming 35.435 

Stand per 31 december 2020 171.639 

0 

0 
0 

0 

5. Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is gevormd zodat in het geval van tegenvallende opbrengsten de stichting nog circa 
zes maanden haar werkzaamheden kan uitvoeren. De maximale hoogte van deze reserve volgens richtlijn 
"Financieel Beheer Goede Doelen" van het VFI bedraagt €950.600. 
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7. Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 

31-12-2020 31-12-2019 

C 
9.726 

C 
9.527 

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

   

31-12-2020 31-12-2019 

 

€ 

 

Omzetbelasting 16.912 9.060 
Loonheffing 8.747 8.450 

 

25.659 17.510 

9. Overlopende passiva 

  

Te betalen pensioenen en sectorfonds 23.350 

 

Vakantiegeld 15.482 13.924 
Nog te betalen kosten 24.001 11.696 
Vooruit ontvangen bedragen 

 

85.403 

 

62.833 111.023 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

  

Huurverplichting en 

  

Per 1-1-2017 is er een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van kantoorruimte van Roordink 
Vastgoed B.V. voor de periode van 1 jaar. Na deze periode is het huurcontract verlengd met 2 jaar tot en 
met 31 december 2019. Hierna is de overeenkomst vanaf 01-01-2020 voortgezet voor een periode van 3 
jaar. De huurprijs bedroeg bij aanvang C 36.000 welke jaarlijks wordt geïndexeerd. De verplichting (in 
euro's) uit hoofde van huur en servicekosten is als volgt te specificeren: 

Binnen één jaar 40.600 
Tussen één en vijfjaar 40.600 
Langer dan vijfjaar 0 
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Bijdragen van bedrijven 

Donaties en giften 

Bijdragen van loterijorganisaties 

Bijdragen 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

C C 
15.390 26.047 35.352 

15.390 26.047 35.352 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

€ € 
0 0 

€ 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten 

Donaties en giften 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

C C C 
9.659 12.000 20.279  

9.659 12.000 20.279 

10. Baten 

Bijdragen van particulieren 

0 

Bijdragen van subsidies van overheden 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

2020 2020 2019 

Bijdragen 85.905 
€ 

10.000 

  

 

85.905 10.000 

Bijdragen van andere organisaties zonder 
winststreven 

Bijdragen 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

C 
611.951 746.227 585.431 

611.951 746.227 585.431 

Brouwerse 
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Lasten 
11. Besteding aan de doelstelling 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2020 

Projectlasten "niet jouw taak" 411.834 
Projectlasten diversen 518.168 583.320 0 

518.168 583.320 411.834 

12. Wervingskosten 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

Toegerekende overheadkosten 

13. Kosten van beheer en administratie 

Toegerekende overheadkosten 

14. Financiële baten en lasten 

Toegerekende overheadkosten 

17 

119.666 153.986 152.154 

119.666 153.986 152.154 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

49.504 46.968 47.725 

49.504 46.968 47.725 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2020 2020 2019 

C 

132  0 369 

132 0 369 
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Bestedingspercentages 

 

2020 2019 

€ € 

Totale lasten 687.338 611.713 

Totale baten 722.905 651.062 

Besteding aan de doelstelling 518.168 411.834 
Bestedingspercentage lasten 75,39% 67,32% 

Bestedingspercentage baten 70,30% 63,25% 

Wervingskosten 119.666 152.154 
Bestedingspercentage kosten (fondsen)werving 17,41% 24,87% 

Kosten van beheer en administratie 49.504 47.725 
Bestedingspercentage lasten 6,85% 7,80% 

Bestedingspercentage baten 7,20% 7,33% 
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Lastenverdeling 

Bestemming Besteding aan de doelstelling 
Wervings- 

kosten 
Beheer en 

administratie 

Totaal 
werkelijk 

2020 
Begroot 

2020 

Totaal 
werkelijk 

2019 

 

e 

   

e 

 

Subsidies en bijdragen 

      

Publiciteit en 
communicatie 56.176 440 0 56.616 82.000 87.185 
Personeelskosten 331.456 91.403 28.326 451.185 437.808 332.033 
Huisvestingskosten 27.567 11.814 0 39.381 45.820 41.844 
Autokosten 0 0 0 0 0 0 
Kantoor- en algemene 
kosten 102.968 15.024 21.178 139.170 217.646 150.077 
Afschrijving en rente 0 986 0 986 1.000 574 
Totaal 518.168 119.666 49.504 687.338 784.274 611.713 

F
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45.820 39.552 
o 1.608 
o o 
o 684 
o o 

41.844 

831 
991 
916 
228 

3.770 1.064 
7.120 4.860 

o 
1.921 

51.100 25.158 
37.344 

37.820 27.719 
47.470 15.468 

5.150 8.125 
7.800 3.620 
9.850 io.800 

10.220 9.804 
437 
791 

37.346 o 
217.646 150.077 

1.000 574 

De opgenomen lastenverdeling is als volgt onderbouwd: 

Publiciteit en communicatie 

Werkelijk 
2020 

 

Website ontwikkeling en onderhoud 3.569 
Communicatiekosten 47.521 
Advertenties 712 
Ontwikkeling  online  omgeving 3.347 
Representatiekosten 448 
Relatiegeschenken 192 
Overige verkoopkosten 827 
Projectkosten 

  

56.616 
Personeelslasten 

 

Lonen en salarissen 316.430 
Sociale lasten 62.675 
Pensioenlasten 66.021 
Overige personeelslasten 6.059 

 

451.185 

Onder de pensioenlasten is € 17.831 opgenomen inzake voorgaande jaren. 

Begroting Werkelijk 
2020 2019 

10.000 3.545 
65.000 65.290 

7.000 1.663 
o 13.982 
o 1.478 
o 658 
o 569 
o o 

82.000 87.185 

413.808- 268.755 
o 47.546 

24.000 15.732 
437.808 _1,33a3 

Huisvestingslasten 

 

Huur 37.343 
Schoonmaakkosten 1.755 
Belastingen en zakelijke lasten o 
Gas, water en elektra 283 
Overige huisvestingskosten o 

 

39.381 
Kantoor- en algemene lasten 

 

Porti 313 
Telefoon 1.163 
Drukwerk 332 
Automatiseringskosten 56 
Kantoorbenodigdheden 1.811 
Contributies en abonnementen 5.556 
Juridische kosten 8.721 
Niet aftrekbare voorheffing omzetbelasting o 
Onderzoekskosten 55.796 
Advieskosten 499 
Vergoeding vrijwilligers / stagiaires 7.492 
Trainingen, masterclasses en  coaching 30.686 
Fondsenwerving 3.300 
Verzekeringen 6.035 
Accountantskosten 9.825 
Administratiekosten 6.240 
Overige algemene lasten 905 
Boetes 440 
Onvoorziene kosten o 

 

139.170 
Afschrijvingen 

 

Inventaris 986 

Financiële baten en lasten 

 

Bankkosten 132 

20 



Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2020 waren er gemiddeld 8,50 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2019: 9,50). Er waren in 2020 geen werknemers werkzaam in het buitenland (2019: 0). 

Bezoldiging bestuurders en bestuur 
De bezoldiging van het bestuur omvat periodieke beloningen zoals salarissen, vakantiegeld en sociale 
lasten. Over de periodiek betaalde beloningen hoeft geen crisisheffing te worden betaald. 

Aan de directrice zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 

Om te kunnen beoordelen of de bezoldiging binnen de toegestane grenzen van de Regeling beloning 
directeuren van goede doelen organisaties valt is de  Hay-methode voor de functie-evaluatie zoals deze is 
vastgelegd in de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties toegepast. 

De regeling geeft aan de hand van zwaarte criteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging 
van de situatie bij Villa Pinedo vond plaats door de penningmeester. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-
score van 305 punten met een maximum jaarinkomen van C 79.903 (1 FTE / 12 maanden). 

Het werkelijke jaarinkomen van de directrice bedraagt in 2019 € 6o .172 bruto op jaarbasis voor de toetsing 
aan de geldende maxima op basis van 1 FTE 12 maanden. Deze beloningen blijven binnen de geldende 
maxima. 

M. Pinedo 

Dienstverband 
-Functie Directrice 
- Aard Onbepaalde tijd 
-Uren 40 
- Parttime percentage 100% 
- Periode 1/1 — 31/12 

Bezoldiging 

-Brutoloon/salaris 55.715 
- Vakantiegeld 4.457 
Totaal beloning  thy  BSD Score 60.172 

Pensioenlasten werkgever 
Totaal WNT-loon 2020 

10.950 
71.122 

  

Totaal 2020 71.122 

  

De bestuursleden hebben geen bezoldiging ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de 
stichting. 
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Amsterdam, 28-06-2021 
Stichting Villa Pinedo 

Namens de directie 

Li 
M. Pinedo 

Namens het bestuur 

(-1(") 
j

et zhe-, LI LK'S

 

G.P. Van Lookeren Campagne F.L.H.A. Brand M.B. Vehmeijer 
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6. Controleverklaring 
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Brouwers 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de bestuurders 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Villa Pinedo te Amsterdam gecontroleerd. Waarin begrepen de 

enkelvoudige balans met tellingen van € 269.857 en de enkelvoudige winst- en verliesrekening sluitende met een 

resultaat van € 35.435. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Villa Pinedo per 31 december 2020 en van het resultaat 

over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de winst- en verliesrekening over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Villa Pinedo, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij  assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

- Bestuursverslag 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Brouwers Accountants BV KvK 05046145, BTW NL807367291B01, IBAN NL57INGB0691961298, BICINGBNL2A. 
Brouwers Adviseurs BV KvK 05083622. BTW NL817402482801, beiden statutair gevestigd te Zwolle. 
Voor contact met hoofdkantoor in Zwolle: Burgemeester van Roijensingel 18, 8011  CT  Zwolle, telefoon 038-85152001inf0@brouwers.nl. 
Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke te vinden zijn op www.brouwers.nl/algemene-voorwaarden 



Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-

stemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het 

bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing, die het bestuur noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 

of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van 

de vennootschap. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing, die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren, die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

entiteit; 



- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 

langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 

de significante bevindingen, die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken, die redelijkerwijs onze 

onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen. 

Deventer, 28 juni 2021 

BROUWERS  ACCOUNTANTS B.V. 

G.b.5 eke Lerj 

K.J.M. Grote Ganseij AA 



Bijlagen 

I Begroting 2021 

Inkomsten 
Bijdragen van particulieren 
Bijdragen van bedrijven 
Bijdragen van loterijorganisaties 
Bijdragen van subsidies van overheden 

4.500 
18.000 

Bijdragen van andere organisaties zonder winststreven 820.410 

Totaal inkomsten 842.910 

Uitgaven 

 

Personeelskosten 498.159 
Vrijwilligerskosten 66.090 
Community  engagement & communicatie 88.000 
Kenniscentrum Villa Pinedo 54.000 
Operationele kosten 96.522 
Onvoorziene kosten 5% 40.139 

Totaal uitgaven 842.910 

Resultaat 0 
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