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Doelstelling van de stichting

De stichting heeft geen winstdoelstelling.

Verslag van het bestuur

De Stichting Onky Donky is opgericht op 21 maart 2013 en is statutair gevestigd te Rhenen.

Onky Donky, waar alles begint bij het kind

Bij Onky Donky begint alles bij het kind. Stichting Onky Donky vindt dat kinderen in een zorgelijke situatie die 

daardoor beperkt worden in hun kind-zijn, wat extra aandacht verdienen in de veilige en liefdevolle omgeving 

van het Onky Donky Huis.

Door het bieden van een geheel verzorgde Onky Donky Dag wil stichting Onky Donky kinderen een 

onvergetelijke dag bieden. Een dag waarin zij onder deskundige begeleiding vrij kunnen spelen en kunnen 

genieten in de veilige en liefdevolle omgeving van het Onky Donky Huis.

In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede, er zijn 100.000 multiprobleem-gezinnen en we tellen 

75.000 kinderen met een lichamelijk en/ of verstandelijke beperking. Onky Donky vindt dat alles begint bij het 

kind. Ook kinderen die in een zorgelijke situatie zitten en in hun kind-zijn worden beperkt verdienen tenminste 

een moment waarop zij even hun gedachten kunnen verzetten en een onvergetelijke dag kunnen beleven.

Het Onky Donky huis heeft dankzij de inzet van het stichtingsbestuur en steun van particulieren en het 

bedrijfsleven op 24 juni 2016 haar deuren geopend. In 2017 heeft Onky Donky 1279 kinderen met hun 

ouders/verzorgers uitgenodigd voor een onvergetelijke Onky Donky Dag. Dit aantal was boven verwachting.

Op het gebied van fondsenwerving was het een mooi jaar voor Onky Donky. In 2017 zijn wij verkozen tot het 

goede doel van de NUL24 Sponsorhuus-actie, HaringParty Nijmegen, Rijnweek Lions Pubquiz en het 

Spijkerbroekengala. Diverse sponsorlopers hebben een aanzienlijke sponsorbijdrage opgehaald voor Onky 

Donky tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, Berg tot Bergrace en de NYC Marathon. Ouwehands Dierenpark 

heeft als partner onze kinderen het gehele jaar gratis toegang verleend tot het park. Ook ontvingen wij 

financiële steun van de Dullertsstichting, NSGK (collecte), Rotary Rhenen en Veenendaal, Soroptimisten en 

Bedrijvenkring Rhenen. En Onky Donky ontving een noemenswaardige financiële toezegging van Kind 

Kansrijk en het Dr C.J. Vaillantfonds voor het komende jaar. De Onky Donky Members Club is tevens in 2017 

opgericht met als doel structurele steun van ondernemers te verwerven en de ondernemers wat terug te 

geven. We telden eind 2017 al 35 ondernemers die ons financieel, met diensten of producten structureel 

steunen. Ook kwamen ondernemers en particulieren in actie voor Onky Donky zoals Nijmegen & Arnhem 

Business, Aperto Mode Wijchen, Notice Westervoort en Schap 19 te Rhenen. Wij zijn een ieder die aan al 

deze donaties, acties en sponsoring heeft bijgedragen enorm dankbaar!
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De organisatie

Financiën

Bestuur

Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:

Datum

eerste

Naam Functie benoeming

A.J.B.M. van Gaalen Voorzitter 21-3-2013

R.J. Peters Vice-voorzitter 21-3-2013

M.E.G. Boekhoorn - Pouwels Secretaris 21-3-2013

J.C. Heintzberger Penningmeester 21-3-2013

D. Boekhoorn - van der Garde Bestuurslid 21-3-2013

C.B. Delcliseur Bestuurslid 21-3-2013

De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging.

Voor 2018 wordt in de begroting uitgegaan van het verwelkomen van 1640 kinderen en hun ouders, 

verzorgers of begeleiders. Op jaarbasis worden bijna alle weken ingezet voor het verwelkomen van onze 

gasten. Dit betekent gemiddeld 32 kinderen per week. Dit is te realiseren met 90 vrijwilligers, waarvan 50 

frequent inzetbaar uit de regio.

De stichting is geheel afhankelijk van sponsoren, donateurs en actievoerders om voldoende inkomsten te 

verwerven om de Onky Donky Dagen voor de kinderen te bekostigen.

We kunnen concluderen dat er in 2017 en begin 2018 een goede basis is gerealiseerd voor de 

organisatiestructuur, doelbesteding en fondsenwerving. Met deze basis kunnen wij de komende jaren onze 

grote ambitie waarmaken: meer kinderen bereiken, verder professionaliseren in doelbesteding en uitgroeien 

tot een landelijk bekende stichting met regionaal karakter.

Onky Donky bestaat uit één stichting: Stichting Onky Donky. De stichting heeft een bestuur met zes 

bestuursleden. Naast de operationeel manager (0,8 betaalde FTE) die verantwoordelijk is voor de operatie en 

uitvoering van de doelbesteding en fondsenwerving van de stichting, is per september 2017 een coördinator 

Onky Donky Dagen (0,4 betaalde FTE) aangesteld. De Coördinator Onky Donky Dagen is verantwoordelijk 

voor de organisatie van de Onky Donky Dagen en het onderhoud van het Onky Donky Huis. Het operationeel 

kantoorteam wordt ondersteund door een stagiair communicatie en stagiair marketing in het eerste en 

tweede kwartaal. Het gehele jaar ondersteunden een stagiair ecologische pedagogiek, coördinator 

vrijwilligers en een administratief medewerker. De laatste twee functies worden uitgevoerd door vrijwilligers 

die zeer betrokken en van grote meerwaarde voor de stichting zijn. De marketing communicatie en 

fondsenwerving  worden nog constructiever opgepakt in 2018. Een medewerker (0,6 FTE) zal worden 

aangesteld met als doel een stabiele basis met het operationeel team vormen.

Om de doelstelling te bereiken zijn er tevens ruim 50 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zijn de drijvende 

kracht van de organisatie. Wij zijn bijzonder trots op het team vrijwilligers en bedanken hen voor hun 

geweldige inzet!
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Begroting 2018-2019

2018 2019

BATEN € €

Baten uit eigen fondswerving 300.000             250.000             

SOM DER BATEN 300.000             250.000             

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 109.000             120.000             

Afschrijvingen 27.000               27.000               

136.000             147.000             

Werving lasten 58.000               59.000               

Overige kosten 13.000               14.000               

SOM DER LASTEN 207.000             220.000             

SALDO BATEN EN LASTEN 93.000               30.000               

Dotatie aan bestemmingsreserve 229.000             177.000             

Besteding bestemmingsreserve -136.000            -147.000            

93.000               30.000               

Rhenen, 31 mei 2018

Was getekend

A.J.B.M. van Gaalen

Voorzitter Bestuur



Peak Accountancy & Belastingadvies B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam (KvK nr. 51196948). 
Op alle diensten en (andere) opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op onze website. Peak Accountancy & Belastingadvies B.V. is lid van 
Crowe Horwath International, een Zwitserse verein (Crowe Horwath). Ieder lid van Crowe Horwath is een aparte en zelfstandige entiteit.Peak Accountancy & Belastingadvies B.V. en aan 
haar gelieerde entiteiten zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Crowe Horwath of ieder ander lid van Crowe Horwath en neemt nadrukkelijk afstand 
van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van Crowe Horwath of ieder ander lid van Crowe Horwath. 

 
 
 

 
Samenstellingsverklaring 
 
Aan: het bestuur van Stichting Onky Donky 
 
De jaarrekening van Stichting Onky Donky is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 met een totaal van € 552.389 
en de staat van baten en lasten over 2017 met een batig saldo van € 56.957 met de daarbij horende 
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving opgenomen.  
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben 
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast.  
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting Onky Donky. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking 
tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 
Nijmegen, 31 mei 2018 
Peak Accountancy & Belastingadvies B.V. 
 
Was getekend 
 
S.J. Wolberink RA 
 

Peak 
Member Crowe Horwath International 

Jonkerbosplein 52 
6534 AB Nijmegen 
Postbus 451 
6500 AL Nijmegen 
Tel: 088 2055 000 
E-mail: info@crowehorwath.nl 
Website: www.crowehorwathpeak.nl 



JAARREKENING
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA € € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1) 368.629        381.711        

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en

overlopende activa (2) 97.555          -                   

Liquide middelen (2) 86.205          48.702          

183.760        48.702          

552.389        430.413        

PASSIVA

RESERVES (3)     

Continuïteitsreserve -                   -                   

Bestemmingsreserve 337.932        364.161        

Overige reserves 122.018        38.832          

  459.950         402.993        

KORTLOPENDE SCHULDEN (4) 92.439          27.420          

   

552.389        430.413        

31 december 2017 31 december 2016
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 

 € € €

BATEN

Baten uit eigen fondswerving (5) 220.609       100% 175.000       100% 151.483       100%

SOM DER BATEN 220.609       100% 175.000       100% 151.483       100%

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (6) 88.268         41% 103.000       59% 71.668         48%

Wervingslasten (7) 20.889         9% 30.000         18% 30.055         20%

Overige lasten (8) 54.495         25% 24.000         14% 25.595         17%

SOM DER LASTEN 163.652       75% 157.000       90% 127.318       84%

SALDO BATEN EN LASTEN 56.957         25% 18.000         10% 24.165         16%

Dotatie aan overige reserves 56.957         18.000         24.165         

Besteding bestemmingsreserve 26.229         26.229         14.667         

Mutatie overige reserves 83.186         44.229         38.832         

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING EN ACTIVITEITEN

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving hoofdstuk 2 RJK

voor kleine fondswervende organisaties.

De Stichting Onky Donky, met als adres Utrechtseweg 273 te Oosterbeek, is opgericht op

21 maart 2013 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57553289.

De statutaire doelstelling van de stichting is het werven van fondsen om ondersteunende faciliteiten

voor kinderen met een beperking aan te kunnen bieden. De stichting genereert gelden door:

- sponsoring;

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Vergelijkende cijfers

Voor zover de wijze van rubricering over 2017 afwijkt van die over 2016 zijn de ter vergelijkende opgenomen

cijfers aangepast. 

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig

dat het bestuur van Stichting Onky Donky zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het 

bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten. 

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva zijn hierna uiteengezet bij de 

toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de

waardering tegen nominale waarde.
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend

met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de

aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar. Voor zover niet

anders is vermeld zijn deze opgenomen tegen de nominale waarde, waarbij de voorziening voor het 

risico van oninbaarheid in mindering is gebracht op het bedrag van de vorderingen. De voorziening

is bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen, indien niet anders is vermeld.

Reserves

Nog te besteden

Het vermogen van de stichting dient gebruikt te worden voor de in de doelstelling vermelde

activiteiten. Het jaarresultaat wordt aan de overige reserves toegevoegd.

Voorstel tot bestemming van het saldo baten en lasten 2017

Het saldo van de baten en lasten in het boekjaar wordt in volgende jaren aangewend binnen de doelstelling

van de stichting. Het bestuur stelt voor het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2017 de 

volgende bestemming te geven:

Dotatie aan overige reserves 56.957     

Besteding bestemmingsreserve 26.229     

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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

worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en

risico's die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

De baten worden verantwoord in het boekjaar waarin ze ontstaan zijn inclusief toegezegde

nog niet ontvangen bijdragen.

Lasten

De lasten worden verantwoord in het boekjaar waarin ze zijn ontstaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van

de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en

-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten

echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende

investeringen.



11

STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Materiële vaste activa (1)

Onky Donky huis 357.870        368.740        

Inventaris 10.759          12.971          

368.629        381.711        

Onky Donky 

huis Inventaris Totaal

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2017

Aanschaffingswaarde 382.115        14.663          396.778        

Cumulatieve afschrijvingen -13.375         -1.692           -15.067         

368.740        12.971          381.711        

Mutaties

Investeringen 12.246          901               13.147          

Afschrijvingen -23.116         -3.113           -26.229         

-10.870         -2.212           -13.082         

Boekwaarde per 31 december 2017

Aanschaffingswaarde 394.361        15.564          409.925        

Cumulatieve afschrijvingen -36.491         -4.805           -41.296         

357.870        10.759          368.629        

Afschrijvingspercentages %

Onky Donky huis 3 / 6 / 10

Inventaris 20

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vorderingen en overlopende activa (2)

Overige vorderingen 97.555          -                    

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen 97.555          -                    

Liquide middelen (2)

Kas 73                 289               

Kruisposten 420               -                    

ABN AMRO Bank N.V. 85.712          48.413          

86.205          48.702          

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

PASSIVA 2017 2016

€ €

Reserves en fondsen (3)

Bestemmingsreserve Onky Donky huis

Stand per 1 januari 364.161        378.828        

Besteding bestemmingsreserve -26.229         -14.667         

Stand per 31 december 337.932        364.161        

Overige reserves

Stand per 1 januari 38.832          -                    

Saldo baten en lasten 56.957          24.165          

Besteding bestemmingsreserve 26.229          14.667          

Stand per 31 december 122.018        38.832          

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Kortlopende schulden (4)

Overige schulden 92.439          27.420          

Overige schulden

Crediteuren 8.101            -               

Loonheffing 2.620            2.235            

Reservering vakantiegeld 2.855            2.587            

Overbruggingskrediet bestuurder 75.400          15.400          

Accountantskosten 2.500            3.000            

Nog te betalen lasten 963               4.198            

92.439          27.420          
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017 2016

BATEN € €

BATEN UIT EIGEN FONDSWERVING (5)

Donaties en giften 208.674       65.838         

Sponsorbaten 11.935         12.451         

Opbrengst veilingen en loterijen -                   73.194         

220.609       151.483       

LASTEN

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (6)

Directe bestedingen 25.600         24.228         

Lasten personeel en vrijwilligers 31.349         28.883         

Afschrijvingen 26.229         14.667         

Huisvestingskosten 5.090           3.890           

88.268         71.668         

LASTEN WERVING (7)

Kosten veilingen en loterijen -                   26.204         

Lasten personeel en vrijwilligers 20.889         3.851           

20.889         30.055         

OVERIGE LASTEN (8)

Lasten personeel en vrijwilligers 20.889         5.776           

Algemene lasten 33.606         19.819         

54.495         25.595         

LASTEN PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Lonen en salarissen 50.483         26.950         

Sociale lasten 10.326         5.592           

Pensioenlasten 2.772           1.746           

Vakantiegeld 3.964           2.587           

Stagevergoeding 3.790           1.425           

Overige personeelslasten 1.792           210              

73.127         38.510         

Verdeling lasten personeel en vrijwilligers

Besteding doelstellingen 31.349         28.883         

Besteding fondswerving 20.889         3.851           

Besteding algemeen 20.889         5.776           

73.127         38.510         

PERSONEELSLEDEN

Gedurende het boekjaar waren er bij de stichting gemiddeld 1,73 werknemers in dienst op basis van een

volledig dienstverband (2016: 0,77). Hiervan bestaat 0,90 FTE uit een medewerker en 0,83 FTE uit een

stagiair (2016: 0,45 medewerker en 0,32 stagiair).

Overige personeelslasten

Telefoonkostenvergoeding 180              210              

Kilometervergoeding 727              -                   

Overige personeelslasten 885              -                   

1.792           210              
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017 2016

€ €

Algemene lasten

Kantoorlasten en -benodigdheden 6.235           4.124           

Automatiseringlasten 10.420         -               

Autolasten 5.844           2.983           

Reclamelasten 3.061           600              

Accountants- en advieslasten 6.271           8.347           

Overige algemene lasten 1.775           3.765           

33.606         19.819         


