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Stichting Cool Cat Foundation te Houten

Balans per 31 december

ACTIVA

31-12-17 31-12-16

Vlottende activa

Liquide middelen 583 3.264

Kortlopende vorderingen 461.110 551.601

Totaal 461.693 554.865

PASSIVA

31-12-17 31-12-16

Eigen vermogen

Overige reserves 459.693 554.865

459.693 554.865

Kortlopende schulden 2.000 0

461.693 554.865

€

€€

€
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Stichting Cool Cat Foundation te Houten

Winst en Verlies per 31 december

2017 2016

€ €

Baten 0 0

Kosten -573 -204

Donaties -125.108 -79.500

Som der bedrijfslasten -125.681 -79.704

Bedrijfsresultaat -125.681 -79.704

Financiele baten en lasten 30.509 32.959

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -95.172 -46.745
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Structuur en organisatie

Algemeen 

Statutaire naam Stichting CoolCat Foundation

Vestigingsplaats Houten

KvK 30156015

RISN nummer 810731745

Juridisch bestuur

Er is een bestuur met 4 leden, waarvan 3 bestuursleden

Samenstelling bestuur

E.D. Drok Voorzitter

J.D. Kahn Secretaris

J.M.J.M. Kessels Penningmeester

Overige

S. de Ruiter Controller

Beleid m.b.t. omvang reserves:

Het doel van de stichting is het financieren van projecten, het is geen beleid de reserves te

maximaliseren.

Beleid m.b.t. beleggingen:

Vrijkomende middelen worden tijdelijk ondergebracht in een rekening courant met Cool Cat Holding B.V.

met een rentepercentage van 6%, afgesloten d.d. 31-7-2002 en welke te allen tijde direct opeisbaar is.

Beleid m.b.t. communicatie met belanghebbenden en donateurs:

De gesteunde goede doelen worden periodiek door (een deel) van het bestuur bezocht. Belanghebbenden 

en donateurs kunnen informatie vinden via de website: www.coolcatfoundation.org  

Informatie met betrekking tot directie, het bestuur en toezichthoudend orgaan

Er is geen directie, noch een toezichthoudend orgaan. Het bestuur verricht alle noodzakelijke

handelingen in het kader van onze doelstelling.

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt ook geen vergoedingen. Nieuwe bestuursleden worden 

voorgedragen en beoordeeld door het zittend bestuur.
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Informatie over de activiteiten en financiele positie

In Nederland werden o.a. ondersteund:

Stichting Villa Pinedo Meedoen in Rotterdam

Stichting Leerorkest Cruyff Foundation

In het buitenland werden o.a. ondersteund:

Bangladesh: Turkije:

Free a girl Unicef

Phulki

Net4Kids

Israel:

Collectieve Israel Actie

De bestedingsratio over 2017 is als volgt

Bestedingen/Totaal baten = 125.108/30.509 = 410%

Besteding

Het bestuur vindt het belangrijk dat gelden die zij overmaken, op een efficiënte, rechtmatige en

effectieve manier worden besteed. Het bestuur heeft echter niet altijd de mogelijkheid de bestedingen 

zelf lokaal te controleren. De gesteunde doelen dienen binnen 1 jaar na afloop van het boekjaar 

te verklaren waar het geld aan besteed is.
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Stichting Cool Cat Foundation te Houten

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijn verslaggeving fondswervende instellingen".

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

Alle vermelden bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in Euro's.

Activiteiten

Doel van de stichting is om financieel bij te dragen aan kinderen in achterstand situaties 

in binnen- en buitenland, waaronder projecten van culturele aard. 

Voor wat betreft het buitenland wordt vooral gedacht aan landen als Bangladesh, India, 

Turkije en Israel. Onderwerpen die voor donaties in aanmerking komen zijn met name diegene die gericht

zijn op educatie en het welbevinden van het kind in de genoemde landen. Dit alles in de breedste zin

van het woord.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva is de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva 

opgenomen voor de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de

stichting en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Bij de bepaling van het resultaat zijn, zover niet anders vermeld, de aan het boekjaar toe 

te rekenen baten en lasten opgenomen.
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Stichting Cool Cat Foundation te Houten

Overige zaken

Controleverklaring

De jaarrekening van de Stichting Cool Cat Foundation is door het bestuur samengesteld en 

bestaat uit de de balans per 31 december en de staat van baten en lasten. 

Deze jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte, het resultaat en de samenstelling 

van het vermogen van de stichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn

650 voor fondswervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de jaarverslaggeving.

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

Resultaatbestemming

Tijdens de Bestuursvergadering waarop de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden 

voorgesteld het resultaat in mindering te brengen op de reserves. 

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2017 van de stichting.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De stichting heeft voor zowel het jaar 2018 als 2019 reeds voor € 24.167 per jaar aan toezeggingen gedaan.

Opgemaakt d.d. 12 maart 2018
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