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ALGEMEEN

Oprichting
Blijkens de akte van 23 januari 2012 werd de Stichting Happy Hippo per genoemde datum opgericht.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 54536146.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Happy Hippo wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
1. De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen en distribueren in samenwerking met Stichting Voedselbank
Breda, van verjaardagsboxen met daarin de benodigdheden om kinderen een feestelijke verjaardag te
bieden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig
voorkomende en wettelijke toegestane middelen.
3. De Stichting heeft geen winstoogmerk en richt zich op het algemeen nut.

Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:
- M.C. Oostrom - Huibers, voorzitter;
- J. Blom, penningmeester;
- S. van Essen - Melzer, secretaris.

Activiteitenverslag 2014
In 2012 had Stichting Happy Hippo een goede start gemaakt. We konden rustig verder met de
werkzaamheden. 2013 was een heel erg goed jaar. Er zijn veel sponsoringen binnengehaald waardoor de
Stichting in 2014 projecten kon opstarten. We hebben in 2014 in totaal 251 boxen gemaakt. De inhoud
van de boxen is niet erg veranderd. Sponsoren als Suikerunie en Perfetti van Melle zijn gebleven en hier
hebben wij weer snoep en suikerproducten van mogen ontvangen. Geld is binnengehaald vooral weer via
bedrijven en serviceclubs. Het is dit jaar nog niet nodig geweest om fondsen aan te schrijven. Stichting
Happy Hippo is druk bezig met verschillende projecten. Breda reageert enthousiast op onze initiatieven en
dat helpt ons om meerdere projecten op te starten. Het maken van de verjaardagboxen van Happy Hippo
is nog altijd de grootste en belangrijkste doelstelling van de Stichting.

Maar inmiddels hebben wij in augustus 2014 het project Busy Bee voor het eerst kunnen realiseren in
samenwerking met Aartsenfruit Kids Foundation en Monsi Office. Boxen met daarin de
basisschoolartikelen voor de verse brugklassers van de Voedselbank. Bij de start van een nieuw
schooljaar en een nieuw fase de middelbare school, moet je veel dingen aanschaffen. Busy Bee helpt
deze brugklassers in elk geval met de basisartikelen van de schoollijst. Project Busy Bee was een groot
succes en zullen wij ieder jaar uit gaan voeren.

In oktober 2014 hebben wij een eenmalig project gestart. In deze maand is een grote groep vluchtelingen
gearriveerd in Breda en geplaatst op het complex van De Koepel. Dit waren vluchtelingen uit Syrië, Eritrea
en Somalië. Deze mensen hebben al jaren verschikkelijke dingen meegemaakt en komen nu in een
vreemd land met nog veel onzekerheid. Wij wilden de kinderen in elk geval welkom heten door ze een
pakketje te geven met daarin knutsel- en kleurspulletjes. Kleurboeken, schetsboeken, pennen,
kleurpotloden, viltstiften, lijm etc. Maar ook spelletjes als Domino en een kaartspel. Even weer lekker kind
kunnen zijn.

Wij zijn trots om samen met bet bedrijf Driscoll's een project gestart te hebben voor de Safegroup Breda
(meer bekend als Blijf van mijn lijf huis). De Safegroup is een opvangcentrum voor vrouwen en kinderen
die in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld. Vaak hebben zij plotseling hun vertrouwde omgeving
moeten verlaten en geen tijd gehad om (dierbare) spulletjes mee te nemen. Vooral op de kinderen heeft
dit een grote impact. Driscoll's en Stichting Happy Hippo zijn samen het project "Dreamy Dolphin" gestart.
Dreamy Dolphin creëert welkomstpakketten voor de kinderen zodat zij zich sneller thuis voelen, die deze
kinderen zich eigen kunnen gaan maken. Iets voor hunzelf. Denk aan een eigen dekentje/knuffel,
knutselspulletjes zoals teken- en plakspullen, dagboek, leesboekje, een eigen beker/mok. Zodat ook deze
kinderen kind kunnen zijn en iets voor zichzelf hebben. Als dit project goed verloopt zullen wij dit ook
jaarlijks blijven doen.
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Samengevat heeft Stichting Happy Hippo nog steeds het hoofddoel om verjaardagsboxen te maken voor
de kinderen van de Voedselbank Breda, maar helpen wij inmiddels nog veel meer kinderen in Breda door
onze 3 nieuwe projecten.

De werkzaamheden zijn hetzelfde gebleven. Elke 2 maanden producten inkopen, verzamelen en
ongeveer 70 boxen inpakken. De rest van de tijd wordt contact onderhouden met donateurs die nog veelal
zelf contact opnemen en daarnaast de financiën en administratie.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(voor resultaatbestemming)

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 324 434

Vlottende activa

Voorraden  (2)

Gereed product en handelsgoederen 3.544 8.950

Vorderingen  (3)

Overige vorderingen en overlopende
activa 183 -

Liquide middelen  (4) 51.249 27.508

55.300 36.892
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31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (5)

Stichtingsvermogen per begin boekjaar 35.945 7.760

Overschot staat van baten en lasten in
boekjaar 19.355 28.185

55.300 35.945

Kortlopende schulden  (6)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden - 917
Overige schulden en overlopende
passiva - 30

- 947

55.300 36.892
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014

€ €

2013

€ €

Ontvangen giften 31.181 32.262

Afschrijvingen materiële vaste activa  (7) 110 110
Inkoopwaarde verjaardagsboxen 9.681 3.286
Kantoorkosten  (8) 266 240
Verkoopkosten  (9) 1.526 -
Algemene kosten  (10) 333 326

Som der exploitatiekosten 11.916 3.962

Financiële baten en lasten  (11) 90 -115

Resultaat 19.355 28.185
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, zijnde de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op
continuïteitsveronderstelling van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in eigen gebruik

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs
minus eventuele investeringssubsidies. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat voor het beoogde gebruik te brengen.

Na de eerste verwerking worden de materiële vaste activa in eigen gebruik gewaardeerd tegen de
kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde.
Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. De afschrijvingen worden berekend op basis
van een vast percentage van de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies en rekening houdend met
de restwaarde.

Afschrijvingen vangen aan op het moment dat activa in gebruik worden genomen. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door het bestuur. Er heeft geen
inventarisatie plaatsgevonden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Schulden

Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen van materiële vaste activa worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening
houdend met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. De afschrijvingen
worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs minus eventuele
investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde. 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.

Financieel resultaat

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt, rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, voor zover hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnlijk.

Periodieke rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van desbetreffende passiefpost.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde 549
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -115

434

Mutaties
Afschrijvingen -110

Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde 549
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -225

324

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn onder de post 'Afschrijvingen materiële vaste activa'
in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

31-12-2014

€

31-12-2013

€Gereed product en handelsgoederen

Goederen ten behoeve van de verjaardagsboxen 3.544 8.950

3. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen rente 183 -
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31-12-2014

€

31-12-2013

€4. Liquide middelen

Rabobank 51.249 27.508

PASSIVA

5. STICHTINGSVERMOGEN

Stichtingsvermogen per begin boekjaar 35.945 7.760
Overschot staat van baten en lasten in boekjaar 19.355 28.185

Stichtingsvermogen per eind boekjaar 55.300 35.945

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Lening o/g P.J. Oostrom - 917

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva - 30
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014

€

2013

€7. Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 110 110

Overige bedrijfskosten
8. Kantoorkosten
Kantoorbehoeften 109 165
Drukwerk 127 75
Porti 30 -

266 240

9. Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 378 -
Representatiekosten 634 -
Relatiegeschenken 514 -

1.526 -

10.Algemene kosten
Verzekeringen 333 239
Overige - 87

333 326

11.Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 182 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -92 -115

90 -115

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente 182 -

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente en bankkosten 92 115
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OVERIGE TOELICHTING

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers werkzaam.

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Breda, .....-.....-2015

M.C. Oostrom - Huibers                                      J. Blom

S. van Essen - Melzer
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