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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

Onky Donky staat voor:

In 2020 zijn een aantal bijzondere donaties ontvangen van het Spijkerbroekengala (€ 32.500), Ramphastos (€ 5.000 
)voor het mascottepak, Armoedefonds ( € 3.050). Allen hartelijk dank die onze stichting een warm hart toedragen.

Onky Donky is een Nederlandse stichting die kinderen, met een zorgelijk bestaan , in een groene dierrijke omgeving 
een onvergetelijke dag wil bezorgen. Zo kunnen deze kinderen in een veilige omgeving ontspannen en genieten.

- Een veilige omgeving creëren; voor een onvergetelijke dag
- Het verschil maken; door kinderen te verrassen

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.

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.

Op het gebied van fondswerving heeft onze organisatie, ook als gevolg van de Covid-19, een minder jaar gehad. Ten 
opzichte van de begroting is ruim € 110.000 minder inkomsten gerealiseerd. Met een inkomstenstroom van € 93.798 is 
er € 102.145 minder binnen gekomen dan over 2019. Met name het niet kunnen realiseren van een gala heeft dit 
veroorzaakt.  Ondanks de moeilijke tijd  is het team er toch in geslaagd om€ 93.798 te realiseren. Het bestuur dankt de 
operationeel -manager en haar team voor de inzet en de betrokkenheid bij de stichting, Heerenzitting (€ 8.000), Guys 
Turning 60 (€ 7.360). Allen hartelijk dank die onze stichting een warm hart toedragen.

- Verbinden; door samenwerking met erkende partnerstichtingen
- Aandacht en erkenning; voor kinderen in een zorgelijke situatie

Het Onky Donky huis heeft in 2020, 1200 kinderen  en  volwassenen mogen ontvangen om de kinderen een 
onvergetelijke Onky Donky dag te bezorgen. Dit is ruim 1000 minder dan we hadden verwacht. De teruggang is een 
gevolg van de Covid-19 maatregelen. Een groot gedeelte van het jaar was ons Onky Donky huis  noodgedwongen 
gesloten.

Verder heeft de Onky Donky Membersclub ruim Euro 5.000 bijgedragen. Deze members ondersteunen ons financieel, 
met diensten of producten. Hartelijk dank voor de betrokkenheid bij onze stichting.
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De organisatie

Financiën

Covid-19
Zoals hierboven aangegeven heeft onze Stichting ook  veel  last ondervonden van het ingetreden coronavirus in 2020. 
In 2020 zijn de activiteiten grotendeels stopgezet ten gevolge van regelgeving van de overheid.  Op basis van de 
huidige situatie zal ook 2021 onze Stichting last hebben van de maatregelen ten gevolge van de Covid-19. Financieel 
zal de stichting over 2021 wederom  een moeilijk jaar tegemoet gaan, daar de inkomsten sterk onder druk komen te 
staan door minder bijdragen en  het  mogelijk uitstellen van het gala. Ondanks de  beperkte ondersteuning vanuit  
overheid zal de Stichting een substantieel  tekort realiseren.. De liquiditeit van de Stichting is dusdanig dat we in staat 
zijn om ruim anderhalf jaar  te kunnen overbruggen. Dus de continuïteit van de Stichting is tot dan gewaarborgd. Het 
bestuur zal  indien nodig een aangepaste begroting vast stellen, waarbij diverse scenario’s worden doorgerekend.

Om de doelstelling te bereiken zijn er ultimo 2020 ruim  40 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zijn de drijvende kracht 
voor de realisatie van de doelstelling van de stichting en wij zijn dan ook ontzettend trots op onze vrijwilligers en 
danken hun voor de geweldige inzet in het jaar 2020.

De stichting is geheel  afhankelijk van sponsoren, donateurs, vermogensfondsen  en actievoerders om voldoende 
inkomsten te verwerven om de Onky Donky dagen voor de kinderen te bekostigen.

Over 2020 is er een tekort ontstaan van € 68.748 . De reserves zijn voldoende om dit tekort te dekken. Echter het is 
noodzakelijk om nog meer aandacht te besteden vanuit de organisatie aan fondswerving en beheersing van de kosten. 
In 2020 is een begin gemaakt om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Er zijn diverse 
marketingcampagnes opgezet, welke hopelijk in 2021 en verdere jaren resultaat gaan brengen.

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

Voor 2021 wordt in de begroting uitgegaan van het  verwelkomen van 2.000 kinderen en hun ouders. verzorgers of 
begeleiders.

De begroting 2021 is gebaseerd op normale uitgangspunten zonder Covid-19 maatregelen. Mocht de Covid-19 toch 
negatieve invloed hierop hebben, dan zal de begroting worden aangepast.

Ultimo 2020 zijn naast de operationeel manager, die verantwoordelijk is voor de operatie en uitvoering van de 
doelbesteding en fondswerving van de stichting,  een administratief  medewerker en een coördinator Onky Donky 
dagen actief. In totaal  1,4 betaalde FTE.

In 2021 streeft de organisatie om het aantal vrijwilligers met 10 uit te breiden om de geplande doelen in 2021 te 
bereiken.

In 2021 is een gala gepland. Ten gevolge van Covid-19 is nog onduidelijk of deze doorgang zal kunnen vinden. 
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Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:

Datum
eerste

Naam Functie benoeming

A.J.B.M. van Gaalen Voorzitter 21-03-2013
R.J. Peters Vice-voorzitter 21-03-2013
M.E.G. Boekhoorn - Pouwels Secretaris 21-03-2013
J.C. Heintzberger Penningmeester 21-03-2013
D. Boekhoorn - van der Garde Bestuurslid 21-03-2013
C.B. Delcliseur Bestuurslid 21-03-2013

De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging.

Begroting 2021-2023

2021 2022 2023
BATEN € € €

Baten uit eigen fondswerving 125.000                 175.000                     150.000                        
Gala 175.000                 150.000                        
Overige 10.000                   25.000                       25.000                          
SOM DER BATEN 310.000                 200.000                     325.000                        

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 100.000                 120.000                     140.000                        
Afschrijvingen 28.000                   30.000                       30.000                          

128.000                 150.000                     170.000                        

Werving lasten 30.000                   35.000                       40.000                          

Overige kosten 62.000                   65.000                       70.000                          

SOM DER LASTEN 220.000                 250.000                     280.000                        

SALDO BATEN EN LASTEN 90.000                   -50.000                      45.000                          

Dotatie aan bestemmingsreserve 62.000                   -80.000                      15.000                          
Besteding bestemmingsreserve 28.000                   30.000                       30.000                          
Mutatie overige reserves 90.000                   -50.000                      45.000                          

Rhenen, 25 februari 2021

A.J.B.M. van Gaalen
Voorzitter Bestuur

De begroting is gebaseerd op normale uitgangspunten zonder Covid-19 maatregelen. Mocht de Covid-19 toch 
negatieve invloed hierop hebben, dan zal de begroting worden aangepast.
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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 2020 417.825
en de staat van baten en lasten over 2020 met een negatief saldo 68.748 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" en in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn voor kleine rechtspersonen Hoofdstuk C1 Kleine organisaties zonder
winststreven. 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) en in overeenstemming met hiervoor vermeldde RJ-Richtlijn.
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.

De jaarrekening 2020 van Stichting Onky Donky is opgesteld voor intern gebruik met als doel Stichting
Onky Donky in staat te stellen te voldoen aan haar statutaire verplichting. Hierdoor is de jaarrekening
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Onze samenstellingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor intern gebruik en dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Nijmegen, 25 februari 2021

Peak Accountancy Services B.V.

drs. I. A. Uitentuis RA
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA € € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1) 298.086        321.258        

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en
overlopende activa (2) 2.403            16.731          
Liquide middelen (3) 117.336        147.376        

119.739        164.107        

417.825        485.365        

PASSIVA

RESERVES (4)     
Continuïteitsreserve -                   -                   
Bestemmingsreserve 254.417        282.544        
Overige reserves 142.971        183.592        
  397.388         466.136        

KORTLOPENDE SCHULDEN (5) 20.437          20.570          
   

417.825        486.706        

31 december 2020 31 december 2019
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

 
 € € €

BATEN

Baten uit eigen fondswerving (6) 60.948         65% 204.000       100% 170.943       87%
Baten uit fondswerving derden 32.850         35% -                   0% 25.000         13%

SOM DER BATEN 93.798         100% 204.000       100% 195.943       100%

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (7) 89.904         96% 134.000       66% 115.630       60%

Wervingslasten (8) 26.116         28% 56.000         28% 70.524         36%

Overige lasten (9) 46.526         50% 14.000         7% 44.178         23%

SOM DER LASTEN 162.546       172% 204.000       100% 230.332       119%

SALDO BATEN EN LASTEN -68.748        -72% -                   0% -34.389        -19%

Dotatie aan overige reserves -68.748        -                   -34.389        
Besteding bestemmingsreserve 28.127         28.000         28.115         
Mutatie overige reserves -40.621        28.000         -6.274          

2020 2020 2019

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 
650 'Fondswervende organisaties. Tevens is de richtlijn voor de jaarverslaggeving hoofdstuk 2 
RJK voor kleine fondswervende organisaties gevolgd.
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 2020 afwijkt van die over 2019 zijn de vergelijkende 
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 2020

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 2020 de 
volgende bestemming te geven:

Dotatie aan overige reserves -68.748       
Besteding bestemmingsreserve 28.127        

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.
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Materiële vaste activa (1)

Onky Donky huis 291.331        311.834        
Inventaris 6.755            9.424            

298.086        321.258        

Onky Donky 
huis Inventaris Totaal

€ € €
Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 396.206        21.736          417.942        
Cumulatieve afschrijvingen -84.372        -12.312        -96.684        

311.834        9.424            321.258        

Mutaties
Investeringen 3.828            1.127            4.955            
Afschrijvingen -24.331        -3.796          -28.127        

-20.503        -2.669          -23.172        

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 400.034        22.863          422.897        
Cumulatieve afschrijvingen -108.703      -16.108        -124.811      

291.331        6.755            298.086        

Afschrijvingspercentages %
Onky Donky huis 3 / 6 / 10
Inventaris 20

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen en overlopende activa (2)

Overige vorderingen en overlopende activa 2.403            16.731          

Overige vorderingen en overlopende activa
Omzetbelasting 1.343           141-              
Nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 1.060           16.872         

2.403           16.731         

Liquide middelen (3)

Kas 358               378               
ABN AMRO Bank N.V. 116.978        146.998        

117.336        147.376        

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

PASSIVA 2020 2019
€ €

Reserves en fondsen (4)

Bestemmingsreserve Onky Donky huis

Stand per 1 januari 282.544        310.659        
Besteding bestemmingsreserve -28.127        -28.115        
Stand per 31 december 254.417        282.544        

Overige reserves

Stand per 1 januari 183.592        189.866        
Saldo baten en lasten -68.748        -34.389        
Besteding bestemmingsreserve 28.127          28.115          
Stand per 31 december 142.971        183.592        

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Kortlopende schulden (5)

Overige schulden 20.437          20.570          

Overige schulden

Crediteuren 749              4.325           
Loonheffing 2.690           2.502            
Omzetbelasting -               140               
Reservering vakantiegeld 2.498           3.349            
Overbruggingskrediet bestuurder -               5.500            
Accountantskosten 2.500           2.500            
Nog te betalen lasten 12.000         2.254            

20.437          20.570          
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 2019
BATEN € €

BATEN UIT EIGEN FONDSWERVING (6)
Donaties particulieren 3.836           4.121           
Donaties bedrijven 29.300         12.758         
Donaties andere fondswervende organisaties 44.597         29.310         
Donaties en giften 11.263         48.349         
Sponsorbaten 3.802           2.950           
Opbrengst veilingen en loterijen -                   98.455         
Opbrengst gala 1.000           -                   

93.798         195.943       

LASTEN

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (7)
Directe bestedingen 17.055         22.099         
Lasten personeel en vrijwilligers 39.464         50.721         
Afschrijvingen 28.127         28.115         
Huisvestingskosten 5.258           7.617           

89.904         108.552       

LASTEN WERVING (8)
Lasten veilingen en loterijen 7.175           27.233         
Lasten gala -                   20.648         
Lasten personeel en vrijwilligers 18.941         24.993         

26.116         72.874         

OVERIGE LASTEN (9)
Lasten personeel en vrijwilligers 18.941         24.993         
Algemene lasten 27.585         18.150         

46.526         43.143         

LASTEN PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS
Lonen en salarissen 55.323         66.720         
Sociale lasten 14.851         14.790         
Pensioenlasten 3.201           3.778           
Vakantiegeld 4.295           6.212           
Stagevergoeding 100              -                   
Overige personeelslasten -424             9.207           

77.346         100.707       

Verdeling lasten personeel en vrijwilligers
Besteding doelstellingen 39.464         50.721         
Besteding fondswerving 18.941         24.993         
Besteding algemeen 18.941         24.993         

77.346         100.707       

PERSONEELSLEDEN
Gedurende het boekjaar waren er bij de stichting gemiddeld 1,6 werknemers in dienst op basis van
een volledig dienstverband (2019: 1,48). 
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STICHTING ONKY DONKY, RHENEN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 2019
€ €

Overige personeelslasten
Telefoonkostenvergoeding 1.821           1.502           
Kilometervergoeding 2.147           3.000           
NOW Subsidie -9.614          
Overige personeelslasten 5.222           4.705           

-424             9.207           

Algemene lasten
Kantoorlasten en -benodigdheden 7.413           7.564           
Autolasten 1.700           650              
Reclamelasten 11.064         2.288           
Accountants- en advieslasten 6.102           6.822           
Bankkosten 1.306           826              

27.585         18.150         

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Rhenen, 25 februari 2021

Stichting Onky Donky
Namens deze, 

A.J.B.M. van Gaalen
Voorzitter Bestuur
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