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Inleiding
Het jaarverslag 2015 bestaat uit twee delen: een bestuursverslag en de
verkorte jaarrekening. Hiermee geeft het jaarverslag de openbare
verantwoording van de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) over het jaar
2015. Doel van dit verslag is om aan de cliënten van de NAS, ketenpartners
en overige belangstellenden en belanghebbenden te laten zien wat onze
organisatie in 2015 heeft gedaan. Het toelichten van de uitgangspunten van de
NAS en de financiële verantwoording vallen daar ook onder.

Algemene informatie over de NAS
Kernactiviteit
De Nederlandse Adoptie Stichting bemiddelt in interlandelijke adoptie. De
organisatie is Vergunninghouder in de zin van de Wet Opneming Buitenlandse
Kinderen ter Adoptie (WOBKA) en heeft vergunning om te mogen bemiddelen
in interlandelijke adoptie zoals in deze wet bedoeld.
Missie
Uitgangspunt bij de bemiddeling is dat deze plaats heeft wanneer de adoptie
het beste belang van het kind dient en voor het kind in het land van herkomst
geen alternatieven zijn voor opvang volgens het subsidiariteitsprincipe.

foto: familie van den Berk/van den Hurk

Subsidiariteitsprincipe
In de uitvoering werkt de NAS volgens het subsidiariteitsprincipe. Dit houdt in
dat voor een kind opgroeien bij de biologische ouders het beste is. Indien dit –
om welke reden dan ook – niet mogelijk is, dan is voor het kind het eerste
alternatief om opvang in de extended family te onderzoeken. Hiermee wordt
het netwerk van de biologische familie van het kind bedoeld. Er is nog wel
eens verwarring met de Afrikaanse betekenis van de extended family, wat
meer is dan de familie, namelijk de
(dorps)gemeenschap, vrienden en bekenden van het
gezin. Nadrukkelijk is vermeld dat deze lezing van de
extended family niet van toepassing is op adoptie. Indien
in het familie netwerk geen opvang mogelijk is dan
komen vervolgens in eerste instantie nationale en in
tweede instantie internationale adoptie in beeld.
Permanente pleegzorg of opname in een instituut zijn de
laatste mogelijkheden voor een kind, wanneer bij de
eerste 4 stappen geen mogelijkheden zijn voor het kind
binnen een acceptabele termijn. De NAS onderschrijft dit standpunt dat wordt
uitgedragen in de Guide to good practice van het Permanent Bureau van het
Haags Verdrag en voert het als zodanig uit.
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Ondersteunen
De NAS wil geadopteerden alsmede adoptieouders gedurende en na de
procedure bijstaan, voor zover deze bijstand zich laat verenigen met de missie
en mogelijkheden van de NAS.

de buitenlandse partners gemerkt dat het scheiden van deze twee werkvelden
bijdraagt aan een ethisch verantwoorde adoptiepraktijk.
Dat het onderwerp adoptie en de relatie met projecthulp inmiddels een
belangrijk issue is, blijkt uit het feit dat het op de agenda stond voor de
vijfjaarlijkse conferentie van het Haags Verdrag die in juni 2015 in Den Haag is
georganiseerd. Het onderwerp van de bijeenkomst is ‘financiën en adoptie’.
Het probleem van donaties en de relatie met adoptie wordt in een rapport
geduid. Dit rapport is te lezen via deze link naar de website van het Haags
Verdrag
Juridische structuur
Bij de oprichting heeft de NAS gekozen voor de stichtingsvorm als juridische
structuur voor de organisatie. De WOBKA geeft Vergunninghouders de keuze
tussen een stichting of een vereniging. Binnen onze stichting kennen we een
Raad van Toezicht en een Bureau waarbinnen de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Voor de dagelijkse gang van zaken ligt de
eindverantwoordelijkheid bij de directeur/bestuurder en diens plaatsvervanger.
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de organisatie.

foto © familie Daams Niezink
Projecthulp & adoptie
De NAS kiest er bewust voor om als bemiddelingsorganisatie in interlandelijke
adoptie geen humanitaire projecten te ondersteunen. Op deze wijze
voorkomen wij dat een kind via ons ter adoptie wordt gegund in ruil voor
verleende financiële diensten. Ook in 2015 hebben wij in onze contacten met

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond eind 2015 uit de volgende vijf leden:
De heer Mr. Paul Baur, voorzitter
Mevrouw Brigitte Elzinga
De heer Anibal Rieks
De heer Mr. Richard van Rijssen
Mevrouw Drs. Dagmar Oudshoorn
De NAS streeft er naar dat tenminste een van de leden van de Raad van
Toezicht een als kind geadopteerde volwassene is. Op dit moment hebben
twee van de leden deze achtergrond. Hiermee geeft de NAS een belangrijke
stem aan volwassen geadopteerden binnen de organisatie.
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Medewerkers
De personele bezetting van het Bureau bedroeg gemiddeld over 2015 4,8
FTE. De volgende medewerkers waren eind van het jaar in dienst bij de NAS:
Arnold Schouten
algemeen directeur (directeur/bestuurder)
Macky Hupkes
directeur internationale zaken & communicatie
(plaatsvervangend directeur/bestuurder)
Hildie van den Berg
psycholoog en bemiddelaar
Jeannon Spoorenberg administratief medewerkster
Marja Geerdes
(financieel) administratief medewerkster
Eind van het jaar was er een vacature voor een psycholoog/bemiddelaar die is
ontstaan door het vertrek van Vivian van Ginneken per 1 december 2015.

Kengetallen 2015
Plaatsingen
In 2015 heeft de NAS 37 plaatsingen kunnen realiseren. Dit iets minder dan in
2014. De verwachting is dat in 2016 het aantal plaatsingen weer iets hoger zal
liggen
Plaatsingen naar herkomstland
Aantal kinderen per land, onderverdeeld naar geslacht:
Land

/ aantal

aantal kinderen

aantal jongens

aantal meisjes

6

3

3

Hongarije

11

7

4

Nicaragua

8

2

6

Portugal

2

1

1

Sri Lanka

1

1

0

Verenigde Staten

1

0

1

Zuid-Afrika

8

5

3

37

19

18

Haïti

Totaal
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Gevoerd beleid 2015

Plaatsingen naar leeftijd
Aantal kinderen per land, onderverdeeld naar leeftijd op moment van
aankomst in Nederland:
2–4

4–6

Haïti

3

3

Hongarije

2

6

3

2

1

1

Land

/ leeftijd

0–2

Nicaragua

4

Portugal

1

Sri Lanka

>8

1
1

Verenigde Staten

1

Zuid-Afrika

4

3

1

10

11

12

Totaal

6–8

4

Special needs
Het aantal plaatsingen van kinderen met een special needs achtergrond in
2015 is procentueel gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Vanuit alle
contacten werden in 2015 29 kinderen met een special need geplaatst (78%).
In 2014 was dit 58% en in 2013 56% van de kinderen. In de zwaarte en soort
special needs zien wij in het afgelopen jaar geen opvallende wijzigingen. Wel
geldt dat de special needs in de binnen de adoptieketen gebruikte categorie B
en C (operabel of operabel en therapie/revalidatie) relatief gering zijn met
samen slechts 13%. De special need categorieën voor medisch risico en(/of)
een sociaal belaste achtergrond komen binnen de NAS het meeste voor.
Hierbij gaat het om kinderen bij wie hun achtergrond een mogelijk medisch
risico voor de toekomst kan vormen of waarbij sprake is van verwaarlozing,
mishandeling of een ander trauma. Bij een medisch risico is dus geen sprake
van een aantoonbaar aanwezige aandoening, maar van het risico op het
ontwikkelen van een (medische) aandoening.

Contactontwikkeling en -beheer
In 2015 is het contactland El Salvador voor adopties opengesteld. Met 10
gezinnen is een intake gepland om voor dit land een adoptieprocedure op te
starten. Nadat de eerste plaatsingen vanuit dit land kunnen worden
gerealiseerd, zal de procedure worden geëvalueerd en kunnen we beoordelen
hoe we met dit contactland verder zullen gaan.
Nog steeds is er geen verlengde accreditatie voor Bolivia. Toch zijn er wel
ontwikkelingen rondom dit contactland. De Boliviaanse autoriteiten hebben de
Nederlandse overheid uitgenodigd om op het niveau van de Centrale
autoriteiten een overeenkomst af te sluiten. Dit zal in 2016 plaats moeten
vinden. Aansluitend wordt de toewijzing van de accreditatie bevestigd door het
parlement in Bolivia en hopen we dan toch eindelijk weer in dit mooie land aan
het werk te kunnen.
Werkbezoeken
In 2015 is een werkbezoek afgelegd aan El Salvador. Ten behoeve van de
opstart van het nieuwe contact is uitvoerig gesproken met alle partijen die in dit
land bij adoptie betrokken zijn. Het was een uitstekend werkbezoek waarbij de
Salvadoraanse overheid bijzonder onder de indruk was van de bereidheid van
Nederlandse adoptieouders om kinderen met special needs op te nemen.
Verder hebben we in het afgelopen jaar ook gasten mogen ontvangen. Vanuit
Nicaragua is onze partner, Martha Campos, zelfs twee keer voor een
werkbezoek in Nederland. De eerste keer kwam ze met een Nicaraguaanse
delegatie mee die heeft deelgenomen aan het de 5-jaarlijkse special
convention van het Haags Verdrag. Nicaragua is nog geen lid van het Verdrag,
maar is bezig met de voorbereiding voor aansluiting.
Het kwam mooi uit dat het bezoek van de delegatie samen viel met het WK
voetbal voor adoptiekids. De Nicaraguanen waren zeer onder de indruk van dit
evenement waarbij honderden geadopteerde kinderen de vlag van hun land
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vertegenwoordigen in een voetbal toernooi. Ook enkele kinderen die geboren
zijn in Nicaragua deden mee en in de vlaggenparade werd dan ook de
Nicaraguaanse vlag gedragen. Dit alles
maakte grote indruk.
Bij haar tweede bezoek aan Nederland is
Martha aanwezig geweest bij de jaarlijkse
Nica-dia, een reünie die wordt
georganiseerd door gezinnen met een
kindje uit Nicaragua. Het was een groot
feest om alle kinderen te ontmoeten en
Martha heeft er bijzonder van genoten.
Een tweede partner die bij de NAS langs is
geweest, waren onze Zuid-Afrikaanse
collega’s van Wandisa en Wybrow &
Oliver. Zij combineerden een vakantie met
een eendaags werkbezoek aan het
kantoor van de NAS.

Verlenging vergunning en ISO certificaat
Een tweetal intensieve trajecten waren de procedures voor het verlengen van
de vergunning en gelijktijdig de verlenging van ons ISO certificaat. Ten
behoeve van de algemene vergunning is de NAS doorgelicht door de Centrale
autoriteit, de Auditdienst van het Rijk en de Inspectie Jeugdzorg. Zowel in
audits die in ons kantoor zijn gehouden als door middel van uitgebreide
schriftelijke verslaglegging, zijn we helemaal doorgelicht. Dit heeft er toe geleid
dat we al kort na de zomer de bevestiging kregen dat onze vergunning is
verlengd tot 19 december 2020.
Vrijwel gelijktijdig met het aflopen van onze vergunning, zou ook ons ISO
certificaat aflopen. Dit hield in dat ook hiervoor een uitgebreide audit is
gehouden. Ook het ISO certificaat is zonder noemenswaardige opmerkingen
weer vernieuwd.

foto ©NAS
Intakes en procedures
Er zijn 47 intakes met cliënten gehouden. De NAS nodigt aspirantadoptieouders uit voor een intake op het moment dat zij ook een
bemiddelingsprocedure voor een specifiek contact kunnen opstarten. Dit houdt
in dat er in 2015 dus ook 47 nieuwe procedures zijn opgestart. De NAS streeft
er naar om bij de contactlanden 2 tot 3 keer het aantal ouderdossiers te
hebben ten opzichte van het verwachte aantal plaatsingen. Dit om voor ieder
kind te kunnen kiezen uit de beste beschikbare aspirant-adoptieouders.
Met het aantal inschrijvingen bij onze organisatie lijkt de lichte trend van
herstel van het aantal adoptieouders zich voort te zetten.
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Contacten met ketenpartners en leveranciers
Ketenoverleg
Met de ketenpartners werd ook in 2015 periodiek overleg gevoerd.
Ketenpartners zijn alle organisaties, zowel privaat als publiek, die betrokken
zijn bij het proces van interlandelijke adoptie. De belangrijkste partners in de
adoptieketen zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie, onze collega
Vergunninghouders, de Stichting Adoptievoorzieningen en de beleidsafdeling
van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij behandeling van specifieke
onderwerpen kan het ketenoverleg worden uitgebreid met andere organisaties,
zoals bijvoorbeeld het Ministerie van VWS of de IND.

Politiek
Ook in 2015 heeft adoptie niet op de agenda van de Tweede Kamer gestaan.
Vergunninghouders hopen dat het in 2016 wel tot een Algemeen Overleg komt
in de Kamer.

Leveranciers
De NAS onderhoudt regelmatig contact met leveranciers, zeker zij die
betrokken zijn in de dienstverlening voor cliënten van de NAS. In de enquête
die aan cliënten wordt toegestuurd in het kader van kwaliteitsbewaking, wordt
naar de ervaringen gevraagd met deze partners in het ASP. Ook in 2015
geven cliënten in het algemeen een positieve beoordeling over de ASP
leveranciers van de NAS. Daar waar aandachtspunten werden aangegeven,
werden deze besproken met de betrokken ASP leverancier(s).
Project medische duiding
Een belangrijk project waar de NAS in 2015 aan heeft bijgedragen is de
medische duiding van de kinderen bij matching. In 2014 is dit project gestart.
Bijdragen worden geleverd door Vergunninghouders, het Ministerie van
Veiligheid in Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, de SAV en
kinderartsen van de werkgroep adoptie. Doel is om door meer eenduidigheid
in werkwijze te komen tot een standaard in het beschrijven van de medische
achtergrond van kinderen waarbij in de matching voordelen behaald kunnen
worden. Onderdeel van het project is om te komen tot een meer gedetailleerde
beschrijving van de special needs achtergronden die kinderen kunnen hebben
en een pilot waarin een aantal dossiers in het matchingsproces dubbel worden
beoordeeld. De pilot gaat naar verwachting begin 2016 van start.

foto ©familie Gras Veerdonk
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Kwaliteitsmanagement

Nazorg
Audits
In 2015 is het certificaat van de NAS voor 3
jaar verlengd.

Enquêtes
Belangrijk instrument bij de meting van klant
tevredenheid zijn de enquêtes, ook dit jaar
zijn deze verstuurd aan cliënten. De eerste
vragenlijst wordt toegestuurd nadat het
ouderdossier van cliënten naar het
buitenlandse contact wordt toegestuurd. Na
thuiskomst van de adoptiereis ontvangen
cliënten de tweede enquête. De respons op
de enquêtes is relatief hoog: 76% stuurt de
eerste vragenlijst terug en 74% de tweede.
In 2015 zijn de enquêtes worden aangepast. Doel hiervan is om nog beter
inzicht te krijgen in de beleving van onze dienstverlening. De vragenlijsten zijn
gedetailleerder, maar ook langer. In respons op de enquête heeft dat niet veel
uitgemaakt.

Post adoptierapporten
Cliënten blijven goed meewerken aan de post-adoptierapporten. Dit valt ook in
het buitenland op en wordt gewaardeerd door onze partners.
Klaar voor de start
Ook in 2015 werden in samenwerking met de Stichting Adoptievoorzieningen
werden bijeenkomsten georganiseerd onder de noemer “klaar voor de start”
voor cliënten die wachten op een voorstel. Doel van de bijeenkomst was om
informatie uit de voorlichtingsbijeenkomsten te verfrissen en nieuwe informatie
te geven met betrekking tot wennen en hechten tijdens en na de reis. Hiermee
hebben de cliënten een goede start van hun adoptieprocedure. Er is door
cliënten goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bijeenkomst bij te
wonen.

Klachten
In 2015 is bij de KVIA 1 klacht ingediend over de NAS. Deze zal in 2016 door
de KVIA worden behandeld.
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Financieel beheer

Communicatie

Jaarrekening
De jaarrekening 2015 geeft aan een totale opbrengst uit de bemiddelingen
(baten) van € 1.035.425,= en een positief saldo van baten en lasten van
€ 12.356,=.

Oriëntatiegesprekken
In 2015 zijn er weer oriëntatiegesprekken gevoerd. Doel van deze gesprekken
is dat aspirant adoptieouders zich al in een vroeg stadium gericht kunnen
oriënteren op de NAS en de (on)mogelijkheden voor een procedure via onze
organisatie.

De toevoeging van het eigen vermogen zal gebruikt worden voor de
continuïteitsreserve.
De NAS heeft de middellange termijn doelstelling om de continuïteitsreserve in
omvang toe te brengen naar het niveau dat gedurende tenminste 1 jaar de
vaste lasten van de organisatie gedekt kunnen worden.
De verkorte jaarrekening 2015 vindt u achterin dit jaarverslag.
Investeringen
In 2015 zijn er door de NAS geen belangrijke investering gedaan.
Financiële administratie
De financiële administratie is in 2015 door de NAS zelf uitgevoerd met externe
ondersteuning bij de boekhoudkundige afsluiting van het kalenderjaar.
Accountantskantoor Flynth heeft de samenstellingsverklaring over de
jaarrekening 2015 afgegeven.
Tweemaal per jaar maakt de NAS intern een tussentijdse verlies en
winstrekening en balans op, waardoor gedurende het jaar nog kan worden
bijgestuurd op het jaarplan.

Wegwijs in adoptie
In februari 2015 werd het eerste
exemplaar van het boek Wegwijs in
adoptie op het kantoor van de NAS
uitgereikt aan de Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie, Fred Teeven.
Hij liet zich in lovende woorden uit
over het boek van NAS medewerker
Macky Hupkes en noemde het een
“handleiding voor iedereen die
betrokken is bij adoptie in Nederland”.
Niet alleen (aspirant) adoptieouders
vinden heel veel nuttige informatie in
dit boek, ook voor a.s. adoptieopa’s
en oma’s, adoptiedeskundigen en
studenten is het een goed
naslagwerk. Het boek is te bestellen
via www.wegwijsinadoptie.nl
Website
Het project voor de nieuwe website van de NAS is door de drukke
werkzaamheden uitgesteld.
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The kids are ok
In januari 2015 was het 5 jaar na de verwoestende aardbeving die Haïti in
2010 heeft getroffen. Na de aardbeving was de NAS de initiatiefnemer van de
Luchtbrug Haïti. In totaal kwamen 109 kinderen die al in procedure waren voor
adoptie vanuit dit land, vervroegd naar Nederland. Rondom de herdenking van
de aardbeving werd op tv The kids are ok uitgezonden. In deze documentaire
wordt aan de hand van interviews met betrokkenen de 10 dagen van de
aardbeving en tot stand koming van de luchtbrug gereconstrueerd.

Contactlanden
Bolivia
Ook 2015 stond in het teken van het vernieuwen van onze
accreditatie. De Nederlandse Centrale autoriteit is uitgenodigd om
een bilaterale overeenkomst af te sluiten met de Boliviaanse Centrale autoriteit
over adopties tussen onze landen. Dit zal in 2016 worden vervolgd.
Dominicaanse Republiek
Een eerste ouderdossier werd in 2015 ingediend.
El Salvador
In 2015 werd dit contactland opengesteld en zijn de eerste
dossiers opgestuurd.
Ghana
Dit land was ook in 2015 gesloten voor buitenlandse adoptie.
Haïti
Het proeftraject voor dit contact is ook in 2015 gehandhaafd.
De directeur van het kindertehuis Bresma heeft deze taken
overgedragen aan een plaatsvervanger en is vertegenwoordiger geworden
voor de NAS en voor nog een aantal andere buitenlandse organisaties.
Hongarije
Na een jaar met weinig voorstellen, heeft dit zich hersteld in 2015.
Hiermee blijft dit land een stabiele partner voor de NAS.
Mongolië
Eind 2015 werd een kinddossier ontvangen vanuit Mongolië.
Omdat er aanvullende vragen gesteld zijn, heeft dit ultimo 2015
nog niet geleid tot een plaatsing.
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Namibië
Dit land werkt nog aan hun aansluiting bij het Haags Verdrag. In
afwachting hiervan blijven internationale adopties opgeschort.
Nicaragua
Maar liefst twee keer was onze Nicaraguaanse partner Martha
Campos in Nederland. Zie hiervoor ook de bemerkingen bij de
paragraaf over werkbezoeken. Ook Nicaragua is in 2015 een stabiele partner
van de NAS gebleken. Er zijn belangrijke stappen gezet in de aansluiting naar
het Haags Verdrag.
Panama
In 2015 was er geen zicht op herstart van dit opgeschorte contact.
Portugal
Opnieuw hebben we een aantal kinderen vanuit Portugal kunnen
plaatsen. De plaatsingen zijn intensief en vragen veel inspanning
van ons Team. Mede dankzij de fijne samenwerking met de Portugese
Centrale autoriteit is het gelukt om bijzondere plaatsingen te realiseren. Helaas
blijft het aantal aspirant-adoptiefouders voor Portugal erg beperkt. Eind 2015 is
in een Nieuwsbrief een oproep gedaan voor adoptieouders voor 3 kinderen.
Hierop is goed gereageerd en we hopen deze kinderen in 2016 te kunnen
plaatsen.

Turkije
Voor dit contactland blijven we beschikbaar om ouders te zoeken
voor kinderen als het land daar om vraagt. Er worden geen
ouderdossiers opgestuurd naar het land.
Verenigde Staten
Voor beide contacten van de NAS kiezen de meeste
afstandsouders er na couseling voor om hun kind bij een gezin
in de VS te plaatsen. In 2015 werd een plaatsing gerealiseerd via Premier.
Zambia
Het contactland Zambia is door de NAS ook in 2015 opgeschort,
er is vooralsnog geen zich op hervatten van de adopties.
Zuid-Afrika
In 2015 is de samenwerking met Wandisa goed van de grond
gekomen en werden meerdere kinderen geplaatst. Vanuit het land
komt vooral vraag naar ouders voor kinderen die ouder zijn dan 4 jaar. Dit
komt niet altijd overeen met de adoptiewens van de aspirant ouders en dit
heeft gevolgen voor de wachttijd tot voorstel voor gezinnen die een kind tot 4
jaar willen adopteren. Ouders die een kind uit Zuid-Afrika hebben geadopteerd
zijn zonder uitzondering bijzonder positief over de begeleiding door Wandisa.

Sri Lanka
Nadat in 2014 een kinddossier helaas moest worden
afgewezen, hebben we in 2015 toch een plaatsing kunnen
realiseren.
Tsjechië
De eerste dossiers naar dit contactland zijn opgestuurd in 2015.
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Contact ontwikkelingen

Trends
In 2015 heeft het accent in het Team NAS
duidelijk gelegen op de twee grote projecten:
verlenging van de Vergunning en verlenging
van het ISO certificaat. Hierdoor kon minder
menskracht worden vrijgemaakt voor
contactontwikkelingen. Er is wel gestart met het
onderzoeken van een mogelijk nieuw
contactland, Macedonië. Als gevolg van de
vluchtelingenstroom en de politieke onrust in dit
land gaat deze ontwikkeling niet heel snel.

Aantal aspirant-adoptieouders
Het herstel in het aantal adoptieouders leek zich in 2015 voort te zetten.
Samenwerking Vergunninghouders
Veel aandacht vanuit de samenwerkende Vergunninghouders is uitgegaan
naar twee projecten. Dit zijn het project medische duiding en het project
waarbij het adoptiebestel door een externe partij wordt onderzocht. Aan beide
projecten heeft de NAS in 2015 bijgedragen en lopen door in 2016.
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Beleidsvooruitzicht 2016
Aantal intakes en plaatsingen
Voor 2016 verwacht de NAS het aantal intakes en plaatsingen in ieder geval te
kunnen consolideren en mogelijk zelfs iets te laten stijgen. Natuurlijk is dit
mede afhankelijk van de politieke en economische stabiliteit in de
contactlanden.
Aspirant-adoptieouders geven aan dat continuïteit een grote rol speelt bij de
keuze voor een Vergunninghouder. De NAS kan hen dit bieden in de diversiteit
van contacten en contactontwikkelingen. Deze lijn zal de NAS ook in 2016
voortzetten.

foto ©familie Groot Nuelend Nijland
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Verkorte jaarrekening
Ontleend aan de jaarrekening 2015 waarbij Flynth Adviseurs en Accountants
een samenstellingsverklaring heeft afgegeven.
Balans
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31 december 2015

31 december 2014

Materiële vaste activa

505.132

522.055

Bestemmingsreserve
Overige reserves

31 december 2014

4.964
266.118

15.000
253.762
271.082

268.762

Voorzieningen

120.626

116.342

Langlopende schulden

202.400

221.700

Kortlopende schulden

875.911

848.783

1.470.019
=======

1.455.587
=======

Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide middelen

31 december 2015
Eigen Vermogen

Vaste activa

48.578
916.309

24.461
907.071
964.887

1.470.019
=======

933.532

1.455.587
=======
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Colofon

Staat van baten en lasten
2015 werkelijk

2014 werkelijk

Nederlandse Adoptie Stichting
Leeuweringerstraat 57 – 59
3421 CE Oudewater

1.113.857

Web

Baten
Opbrengsten

1.035.425

mail

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en
pensioenlasten
Afschrijvingen op
materiële vaste activa
Overige lasten

326.907

324.190

66.204

68.521

16.923
607.846

20.695
680.370

Totaal lasten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten

tekst
opmaak
goedkeuring

1.017.880

1.093.776

17.545

20.081

10.354

12.430

-15.543

-17.036

Financiële lasten en baten

-5.189

-4.606

Saldo baten en lasten

12.356
=====

15.475
=====

www.nederlandseadoptiestichting.nl
www.facebook.com/NederlandseAdoptieStichting
info@nederlandseadoptiestichting.nl
Arnold Schouten
Macky Hupkes
Macky Hupkes
Het jaarverslag 2015 werd in vergadering d.d. 28 mei 2016
goedgekeurd door Raad van Toezicht en bestuurders

Oudewater, 28 mei 2016
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