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Inleiding
Het jaar 2012 is voor de Stichting een bewogen jaar geweest, waarin meer aanvragen voor pruiken
zijn geweest dan ooit, meer acties zijn georganiseerd en meer haar is gedoneerd. Afgelopen jaar is de
300ste (!) pruik weggeven, een echte mijlpaal. Het is hartverwarmend te zien dat zoveel mensen
acties voor de Stichting organiseren. Van het meisje uit groep 7 wat met haar vriendinnetje tientallen
poppen verkoopt tot aan de grote acties van onder andere Keune Haircosmetics en Roparun. Met al
deze enthousiaste mensen om ons heen kunnen wij ons werk blijven voortzetten. Deze mensen
hebben wij ook in de toekomst hard nodig. Want zonder haar en geld kunnen wij niet in de behoefte
van haarwerken voorzien. Wij streven naar een situatie waarin geen enkele ouder veel geld betaalt
voor een haarwerk voor zijn of haar kind. Eenieder moet weten dat zij via ons de mogelijkheid
hebben om kosteloos een haarwerk te ontvangen. Op dit punt zijn wij momenteel nog niet, maar
door meer tijd in onze contacten met de ziekenhuizen te investeren hopen wij nog meer
naamsbekendheid te genereren.
Wij zijn trots dat ieder kind nu de mogelijkheid heeft tot het dragen van een prachtig haarwerk,
gemaakt van echt haar. En wij hopen dat wij in de toekomst ook op uw steun mogen rekenen.
Yvonne de Boer
Voorzitter
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Algemene informatie Stichting Haarwensen
De Stichting Haarwensen heeft ten doel: het zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van
haarwerken en haarverzorging aan patiënten. De patiënten zijn kinderen tot en met 18 jaar die door
een vorm van alopecia of een medische behandeling hun eigen haar (deels) zijn verloren.
Statutaire naam
Statutair zetel

Stichting Haarwensen
Gemeente Amsterdam

Doelstelling
De Stichting heeft als doelstelling om alle kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar, die door een
medische behandeling of andere vorm van alopecia, die hun eigen haar (deels) zijn verloren, te
voorzien van een haarwerk. Per jaar verliezen 400 á 500 kinderen hun haren door een behandeling
tegen kanker.
Één á twee op de honderd mensen verliezen (deels) hun haar door een vorm van Alopecia. In 20 %
van de gevallen is deze kaalheid blijvend of breidt deze zich zelfs uit. Onder deze groep vallen ook
kinderen. Beide groepen kunnen bij de Stichting terecht. Samen met de Stichting gaan zij op zoek
naar een geschikt haarwerk.

Historie
De Stichting Haarwensen is op initiatief van Yvonne de Boer in 2007 opgericht. Mevrouw de Boer is
eigenaresse van een haarwerk salon in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In dit
academische ziekenhuis is het Emma Kinderziekenhuis gevestigd. Dit is één van de 7
kinderoncologische centra’s. Vele kinderen die vechten tegen kanker worden hier behandeld. Door
de werkzaamheden van mevrouw de Boer binnen de haarwerkers branche, kwam zij veel in
aanraking met kale kinderen. Wanneer zij één kind blij kon maken met een prachtig haarwerk, zag zij
ook de bedroefde gezichten van de kinderen en ouders, voor wie dit financieel niet haalbaar was. Dat
de kinderen samen met hun ouders vechten tegen deze onmenselijke ziekte vond mevrouw de Boer
al verschrikkelijk, maar dat niet alle kinderen de mogelijkheid hadden om een haarwerk te dragen,
was hartverscheurend. Om ervoor te zorgen dat in de toekomst elk kind de mogelijkheid heeft om
een pruik te dragen, is op 5 september 2007 de Stichting Haarwensen opgericht. Mede dankzij een
televisie optreden kreeg mevrouw de Boer veel haar en financiële hulp. Dankzij alle spontane acties
heeft de Stichting Haarwensen op 7 april 2008 haar eerste haarwerk weggeven. Dit met het doel dat
er nog velen mogen volgen.
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Bestuurssamenstelling
De bestuursleden treden aan voor een periode van 5 jaar. Na deze periode kan een bestuurslid
aftreden of herkozen worden. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
In het boekjaar 2012 was het bestuur van de Stichting Haarwensen als volgt samengesteld:
Voorzitter:

Yvonne de Boer, kapster en haarwerker in het Academisch Medisch Centrum te
Amsterdam
Penningmeester: Drs. André Snellen, bestuurder Bedrijfstak pensioenfonds en voormalig
vicevoorzitter van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie
Secretaris:
Dr. Marianne van de Wetering, kinderoncoloog in het Emma Kinderziekenhuis
Bestuursleden:
Youri Lieberton, directeur A-side Media
Mr. Katinka Boekhorst, beleidsadviseur bij de Algemene Nederlandse
Kappersorganisatie
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Activiteiten Stichting Haarwensen
De Stichting zamelt haar en geld in. Van de ingezamelde haren worden haarwerken gemaakt, die
geschonken worden aan kinderen tot en met 18 jaar, die hun eigen haar zijn verloren. De kosten
worden betaald uit de financiële donaties die de Stichting ontvangt.

Fondswerving
Haar
Het ontvangen haar wordt gedoneerd door kinderen, vrouwen en mannen uit heel Nederland en
soms zelfs daarbuiten. In de meeste gevallen zijn de haardonoren erg bewust bezig met het sparen
van hun haar. Hier gaan vaak maanden, tot zelfs jaren, overheen. Het wordt als erg bijzonder
ervaren, dat je een klein stukje van jezelf kan weggeven voor een ander. De haardonoren hebben
veel inlevingsvermogen en kunnen zich goed voorstellen dat een haarwerk veel voor een kind kan
betekenen. De haardonoren worden door krantenberichten, televisie-uitzendingen en door eerdere
haardonaties van mensen uit hun omgeving, geattendeerd op de Stichting.
Het aantal haardonaties is in 2012 verdubbeld ten opzichte van 2011. Kapsalons informeren hun
klanten steeds beter over de mogelijkheid tot het doneren van haar. En dankzij de grote
betrokkenheid van onze haardonoren motiveren zij ook anderen tot het doneren van haar.
Daarnaast zijn er veel acties geweest van kapsalons en gerelateerde groothandelaren. Dit heeft grote
invloed gehad op de bekendheid van de Stichting Haarwensen.

Financieel
Sinds september 2009 is pop Saartje te koop. De pop is speciaal voor de Stichting ontworpen en
wordt veelal in kapsalons verkocht. De opbrengst van de pop komt ten goede aan de productie van
de pruiken. In 2012 zijn er 1769 poppen verkocht, deze poppen leveren € 14.063,55 voor de Stichting
op. Op 1 januari 2013 stond er nog een bedrag van € 13.324,85 open. Om ervoor te zorgen dat de
openstaande posten in de toekomst zo klein mogelijk blijven zijn de betalingscondities veranderd.
Vanaf 2012 dienen de betalingen van de poppen binnen 14 dagen te worden voldaan, ongeacht of
deze verkocht zijn of niet. Het openstaande bedrag zal de Stichting in 2013 incasseren.
Naast de verkoop van pop Saartje haalt de Stichting geld op met acties welke door derden worden
georganiseerd. Er kan geconcludeerd worden dat 2012 een enorm succesvol jaar is geweest voor de
Stichting met vele kleine hartverwarmende acties en een aantal grote succesvolle landelijke acties.
Hierbij een kleine greep uit de vele acties die voor Stichting Haarwensen zijn georganiseerd.
In het pinksterweekend van 2012 namen maar liefst 325 teams deel aan de Roparun. Stichting
Haarwensen was dit jaar een van de hoofddoelen van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Deze
organisatie zet zich sinds 1992 in voor mensen die leven met kanker of met de gevolgen van kanker.
Met de aanstelling als hoofddoel heeft de Stichting Haarwensen een donatie van € 194.000,- in
ontvangst mogen nemen. Met deze prachtige donatie wordt het volledige proces van het verkrijgen
van een haarwerk van 2 kinderen per week gefinancierd. Tevens was er dankzij deze donatie de
mogelijkheid om de collectie haarwerken uit te breiden met 100 haarwerken.
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Keune Haircosmetics is een van de grotere Nederlandse producenten van haarverzorgingsproducten
voor de kappersbranche. In 2012 mochten zij hun 90 jarig jubileum vieren. Dit grote bedrijf is trots op
haar succes van de afgelopen jaren en wilde dit succes graag delen. Daarom hebben zij al hun relaties
opgeroepen om producten voorzien van het Haarwensen label te verkopen en om zoveel mogelijk
staarten af te knippen. Dit bleek een doorslaand succes! Tijdens het 90 Years Event mocht Yvonne de
Boer de symbolische cheque ter waarde van € 30.000,- en meer dan 100 meter haar in ontvangst
nemen.
Sinds 2007 organiseert de Stichting Mont Ventoux een fiets-, wandel- en hardlooptocht op de franse
berg de Mont Ventoux. Dit met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen die leven
met of de gevolgen van kanker. In 2012 werd Stichting Haarwensen aan hun goede doelen lijst
toegevoegd. Uiteindelijk hebben ruim 1.100 mensen de berg getrotseerd. Zij hebben tezamen
1.305.000 euro opgehaald voor de Stichting Mont Ventoux. Dit prachtige bedrag is geschonken aan
veel verschillende goede doelen. Stichting Haarwensen mocht hiervan € 30.000,- in ontvangst
nemen.
Naast deze grote acties zijn er ook hartverwarmende kleine acties georganiseerd. Zoals de actie van
de 9 jarige Ilse Smit, zij zamelde meer dan 2.700 euro in voor de Stichting Haarwensen. Of de 4 jarige
Evy Klomp, zij verkocht zelfgebakken cupcakes tijdens Koninginnedag en haalde hiermee 36 euro op.
Allen met het zelfde doel voor ogen, een kaal kindje een mooi bos met haar geven.
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Interne organisatie, personeel en vrijwilligers
Begin 2012 is er een vaste groep vrijwilligers aangesteld. Tien dames komen 2 ochtenden in de week
bijeen om de vaste medewerkers van Stichting Haarwensen te ondersteunen met hun
werkzaamheden op kantoor. Deze groep enthousiasme vrijwilligers roeleren om de week. Hun
voornaamste taak is de verwerking van het haar. Alle binnengekomen staarten worden door hen
beoordeeld, gesorteerd en uiteindelijk klaar gemaakt voor verwerking tot een pruik. Deze vrijwilligers
nemen veel werk van de medewerkers uit handen. Tevens was er een gedreven dame die bijna
dagelijks belangrijke werkzaamheden voor de Stichting verrichte. Dit was in eerste instantie op
vrijwillige basis. Zij heeft in mei een aanstelling voor de duur van een half jaar gekregen.
Naast de vaste groep vrijwilligers op kantoor was een doel voor 2012 om meer mensen verspreid
door het land aan Haarwensen te binden. Iedereen die in het verleden werkzaamheden voor de
Stichting heeft verricht heeft een mailing ontvangen. Hierin werd gevraagd of zij dit frequenter willen
doen met daarbij een aanmeldformulier. Hier is weinig respons op gekomen. Maar de mensen die
zich hebben aangemeld zetten zich wel actiever voor de Stichting in.

Ambassadeurs
In 2012 was de Nederlandse band BlØf ambassadeur van de Stichting Haarwensen. Er hebben echter
geen gezamenlijke activiteiten plaats gevonden. In 2012 heeft Marielle Bastiaansen zich ook als
ambassadeur aangesloten bij de Stichting. Met o.a. 27 jaar ervaring in de kappersbranche en 11 TVseizoenen van het RTL4 metamorfoseprogramma Looking Good, weet Mariëlle Bastiaansen als geen
ander hoe belangrijk haar kan zijn voor iemands zelfvertrouwen en uitstraling. De Nijmeegse
Vierdaagse in 2012 was Mariëlles eerste officiële actie. Maar liefst vier keer 40 kilometer heeft ze
afgelegd om daarmee aandacht te vragen voor Stichting Haarwensen. En met succes; Mariëlle is in
het KRO TV-programma ´Het Gevoel van de Vierdaagse’ in bijna alle uitzendingen te zien geweest!
Daarnaast heeft ze ook nog een behoorlijk bedrag bij elkaar gelopen. Verder is zij in enkele TVprogramma’s te gast geweest om Haarwensen onder de aandacht te brengen. Ook in het nieuwe jaar
blijft zij zich inzetten voor de Stichting.

Publiciteit
Het aantal gedrukte persberichten is ten opzichte van vorige jaar ruim verdubbeld naar gemiddeld 50
per maand. Daarnaast worden er honderden artikelen geplaatst op internetkranten, blogs en de
Social Media. Dit laatste heeft grote invloed op de bekendheid van de Stichting. Door het plaatsen
van berichten en of foto’s vergroten zij de naamsbekendheid onder hun ‘volgers’. De verhalen van
mensen die zich inzetten voor de Stichting zijn vaak erg bijzonder waardoor er positief en veel op
wordt gereageerd. Verder is de Stichting zelf ook actiever geweest op de verschillende social media
pagina’s zoals Facebook, Twitter en Hyves. En dit heeft positief uitgepakt. Het aantal Facebook
volgers is hiermee verdubbeld ruim 3.400. Aantal volgers noemen. En er worden steeds vaker
berichten over de Stichting op het internet geplaatst. Ook de landelijke media pikt dit op. Zo heeft
Georgina Verbaan haar staart afgeknipt voor de Stichting. Zij plaatste hier een Twitter bericht over,
waarna de Telegraaf een artikel plaatste in de krant over de haardonatie van Georgina Verbaan.
De actie van Keune heeft ook voor veel publiciteit voor de Stichting gezorgd. Vooral in bladen voor de
kappersbranche is veel over Stichting Haarwensen gesproken.
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Partners
Naast de vele acties hebben in 2012 ook verschillende bedrijven hun diensten aangeboden.
De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie, zij bieden de Stichting regelmatig ruimte aan in hun
vakblad om de werkzaamheden van de Stichting bij de kappers onder de aandacht te brengen.
Van Nooijen, de Stichting ontvangt uit heel het land haar. De samenstelling van de staarten voor één
pruik wordt door de Stichting gerealiseerd. Van Nooijen zorgt er verder voor dat al het haar,
verwerkt tot een pruik weer bij de Stichting terecht komt. Dit doen zij al vanaf de start van de
Stichting, tegen kostprijs.
Ook dit jaar heeft A-side hun diensten aangeboden. Zo beheren zij de huidige website gratis. En in
het komende jaar zal de website compleet vernieuwd worden.
Punt 4 heeft alle promotieartikelen van de Stichting kosteloos ontworpen en tegen kostprijs laten
drukken.
Zenner is een toonaangevend bedrijf op het gebied van haaraccessoires. 2012 hebben zij in
samenwerking met de Stichting een speciale haar accessoirelijn voor de Stichting uitgebracht. Deze
haaraccessoires zijn verkocht in honderden drogisterijen en in verschillende kapsalons. De opbrengst
van deze verkoop heeft € 3.997,40 opgebracht. Zenner heeft deze donatie aangevuld tot € 5.000,-.
Steunpunten
Begin 2012 waren er 10 haarwerk salons aangesloten bij de Stichting. De haarwerk salons, verder
aangeduid als steunpunt, meten de pruiken bij de kinderen aan en zorgen voor het onderhoud van
de haarwerken. Gezien de enorme groei aan aanvragen voor een pruik is halverwege 2011 besloten
om meer haarwerk salons als steunpunt te laten werken. In 2012 zijn er twee steunpunten bij
gekomen, Confident Haarzorg uit Enschede en Pavette@All uit Deventer. Beide salons zijn door de
Stichting aangeschreven met de vraag of zij de Stichting wilde ondersteunen in de werkzaamheden.
De nieuwe steunpunten hebben inmiddels al meerdere kinderen blij kunnen maken met een mooi
en goed zittend haarwerk. In 2013 zal de Stichting niet actief gaan zoeken naar nieuwe steunpunten.
Dit omdat er plannen liggen om één centraal steunpunt te realiseren in het kinderkanker centrum
van het Prinses Maxima ziekenhuis in Utrecht wat in 2015 haar deuren zal openen. De huidige
steunpunten blijven bij wederzijdse goedkeuring aangesloten bij de Stichting, maar zullen in mindere
mate hun diensten voor de Stichting verlenen. Zij zullen zich voornamelijk richten op het onderhoud
van de haarwerken en het aanmeten van haarwerken bij kinderen met een vorm van Alopecia.
Eens per jaar vindt er een steunpuntenvergadering plaats. In 2012 heeft deze in januari
plaatsgevonden. Medio september 2013 zal de volgende vergadering plaatsvinden. Tijdens deze
vergadering worden alle ontwikkelingen omtrent de Stichting besproken.

Jaarverslag Stichting Haarwensen
2012

9

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies over activiteiten 2012
Met honderden acties, veel financiële giften en duizenden haardonaties kan geconcludeerd worden
dat 2012 een zeer succesvol jaar is geweest voor de Stichting. In 2012 hebben 123 kinderen een pruik
van de Stichting mogen ontvangen. Dit is een stijging van bijna 40% ten opzichte van 2011.
Vrijwilligers voor kantoorwerkzaamheden
Begin 2012 is er een vacature verspreid voor vrijwillige functies op kantoor. Deze vacature is
inmiddels volledig in gevuld. 10 dames verrichten op frequente basis werkzaamheden voor de
Stichting. Deze werkzaamheden bestaan vooral uit het sorteren van al het binnengekomen haar.
Betere spreiding vrijwilligers door Nederland
De wens was om in 2012 meer activiteiten voor vrijwilligers te hebben. De Stichting heeft zelf nog
geen mogelijkheden om grootschalige acties te organiseren. Alle uitgevoerde acties komen uit
initiatieven van particulieren en bedrijven. De bestaande vrijwilligers zijn meer ingezet om deze
activiteiten namens de Stichting te ondersteunen.
Contracten sluiten met alle verzekeraars
Eenieder die een pruik aanschaft heeft vanuit de zorgverzekering recht op een vergoeding. Deze
vergoeding is minimaal € 393,- en kan oplopen wanneer er een uitgebreide verzekering is afgesloten.
In 2012 heeft de Stichting in 20% van de vergeven pruiken een vergoeding van de zorgverzekeraars
mogen ontvangen. Om dit aantal te vergroten heeft de Stichting Haarwensen bij Stichting
Erkenningsregeling voor leveranciers voor Medische Hulpmiddelen een aanvraag gedaan voor het
keurmerk. Met dit keurmerk voldoet de Stichting aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen, voor
het kunnen indienen van declaraties. Deze procedure zal naar alle waarschijnlijkheid in 2013 positief
worden afgerond. Tevens is de Stichting in een vergevorderd stadium in gesprek met Achmea om
ook zonder dit keurmerk te kunnen declareren bij deze zorgverzekeraar.
Beter spreiding steunpunten
Er worden steeds meer pruiken weggeven. Dit betekent dat er ook meer steunpunten nodig zijn. Om
te voorkomen dat er te veel kinderen van de Stichting bij hetzelfde steunpunt aankloppen. In 2012 is
er gezocht naar een steunpunt in het oosten van het land, omdat daar de laagste dekking was.
Confident Haarzorg en Pavette@All hebben zich belangeloos bij de Stichting aangesloten om ook de
kinderen in die omgeving dicht bij huis te kunnen voorzien van een pruik.
Folder patiënten
In 2012 is er een speciale folder ontwikkeld gericht op de kinderen die de hulp van de Stichting nodig
hebben. Deze folder is bij alle contacten binnen de kinderoncologische ziekenhuizen verspreid. In het
volgende jaar zal er meer tijd geïnvesteerd worden in de bekendheid van Stichting Haarwensen bij
kinderoncologische centra’s.
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5-jarig Jubileum
In september 2012 bestond de Stichting Haarwensen officieel 5 jaar. Het streven om dit moment aan
te grijpen voor een jubileum viering is wegens tijdgebrek niet gehaald. Het jubileum staat nu gepland
voor april 2013. Dan is het 5 jaar na de schenking van de eerste pruik. Dit moment is toen breed
uitmeten in de pers en dit zal nu, 5 jaar later, weer gebeuren.
CBF Keurmerk
Het streven om in 2012 het keurmerk van het Centraal Bureau Fondswerving te ontvangen is niet
gehaald. Met het afronden van het jaarverslag van 2012 is het wel haalbaar. De Stichting verwacht
dan ook in 2013 het keurmerk van het CBF te ontvangen.
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Uitdagingen en doelen voor Stichting Haarwensen 2013






Betere spreiding van vrijwilligers door Nederland.
Contracten sluiten met alle verzekeraars om te kunnen declareren.
Plannen opstellen ten behoeve van het Prinses Maxima ziekenhuis te Utrecht.
20% meer haarwerken weggeven dan in 2012
Meer naamsbekendheid generen bij de kinderen die behoefte hebben aan een haarwerk.
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Controleverklaring
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Jaarrekening
Balans per 31-12-2012
Staat van baten en lasten over 2012
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten
Begroting 2013
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Balans per 31 december 2012
31.12.2012
€

Actief
Vlottende activa
Voorraden haarwerken
Debiteuren
Loonbelasting
Nog te ontvangen rente

106.400
3.053
961
999

31.12.2011
€

113.600
13.451
0
1.131
111.413

128.182

339.237
450.650

126.942
255.124

Stichtingsvermogen

368.948

198.466

Bestemmingsreserve
onderhoud
haarwerken

63.960

43.680

Liquide middelen

Passief

Kortlopende schulden
Loonbelasting
Overige schulden

11.994
5.748

1.031
11.947
17.742
450.650
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12.978
255.124

Staat van baten en lasten over 2012
2012

2011

€
Baten
Donaties in natura (haar)
Donaties in geld
Bijdragen zorgverzekeraars
Opbrengst verkoop poppen
Rentebaten

€

42.400
355.166
10.953
16.792
999
426.310

26.000
75.047
18.333
43.642
1.131
164.153

Directe kosten:
Productie haarwerken/donaties
haar
Aanmeten haarwerken
Mutatie voorraad haarwerken
Inkoop poppen

100.374
15.086
7.200
659

53.917
10.993
15.200
14.659
123.319
302.991

Lasten
Dotatie aan de
bestemmingsreserve
onderhoud haarwerken
Dotatie voorziening dubieuze
debiteuren
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Promotiekosten
Kantoorkosten
Accountantskosten
Overige kosten
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2012

27.110

7.718

5.788
47.985
8.392
4.760
3.983
15.649
12.087
5.280
1.475

4.484
19.355
3.383
628
3.213
7.626
7.285
2.500
323
132.509
170.482

Batig saldo
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94.769
69.384

56.515
12.869

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voorraden
De stichting beschikt over een grote hoeveelheid haar, die is uitsluitend wordt aangewend voor
het vervaardigen van haarwerken in het kader van de doelstelling van de stichting. De
‘handelswaarde’ is voor de stichting derhalve niet van belang. Haar verkrijgt eerst tastbare
waarde indien het geschikt is en kan worden gebruikt voor een kind.
Haarwerken worden opgenomen op de balans indien kosten zijn gemaakt voor de productie
daarvan. De balanswaarde per haarwerk bedraagt € 800 en bestaat uit € 400 voor
productiekosten en € 400 voor de gemiddelde marktwaarde van het gebruikte haar.
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.
Bestemmingsreserve onderhoud haarwerken
Er wordt een reservering gemaakt voor verwachte onderhoudskosten van verstrekte
haarwerken. Door de Stichting worden gedurende twee jaar de kosten vergoed.
De reservering bedraagt € 520 per haarwerk dat in het verslagjaar is geschonken.
De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van de reservering gebracht.
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Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten
Vlottende activa
Voorraad haarwerken:
Stand per 31 december 2012 is € 106.400 (133 haarwerken)
Vorderingen op debiteuren:
Dit betreft het saldo van de in conseignatie afgegeven poppen per 31
december 2012 waarvoor nog geen betaling is ontvangen. Met betrekking tot
de nog niet betaalde poppen die zijn afgegeven in 2009, 2010 en 2011 is uit
voorzichtigheidsoverwegingen een voorziening voor oninbaarheid getroffen.

Liquide middelen:
Rabobank, rekening-courant 1363.28.628
Rabobank, rekening-courant 1687.54.932
Rabobank, spaarrekening 1472.834.585

31.12.2012
€

31.12.2011
€

225.569
65.638
48.030
339.237

60.043
0
66.899
126.942

€
Stichtingsvermogen
Stand per 31 december 2011
Bij: batig saldo 2012
Stand per 31 december 2012

198.466
170.482
368.948

Bestemmingsreserve onderhoud haarwerken
Stand per 31 december 2011 (84 x € 520)
Af: bestedingen 2012

43.680
6.830
36.850
27.110
63.960

Bij: dotatie 2012
Stand per 31 december 2012 (123 x € 520)
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31.12.2012
€

31.12.2011
€

0

6.465

5.748
0

2.500
1.489

0
0
0
5.748

969
486
38
11.947

Overige schulden
Nog te betalen onderhoud haarwerken
Reservering
accountantskosten
Nog te betalen kantoorkosten
Nog te betalen
promotiekosten
Nog te betalen netto lonen
Nog te betalen rente- en bankkosten
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Begroting 2013

Totaal verslag inkomsten - uitgaven
Accountant/administratiekosten
Algemene reserve
Auto Haarwensen
Bankkosten
Belastingdienst
Bestuurskosten
Diverse
Drukwerk en Promotiemateriaal
Eenmalige gift bedrijf
Eenmalige gift particulier
Periodieke gift bedrijf / ROPARUN
Periodieke gift particulier
Huur kantoorruimte
Inkomsten pop
Kosten pop
Inkomsten zorgverzekeraar
Inventaris
Kantoorartikelen
Porto kosten
Pruiken aanschaffen
Pruiken aanmeten
Pruiken onderhouden
Public Relations
Reiskosten
Representatiekosten
Loonkosten
Telefoonkosten
Vraagposten
Jubileum
Totaal

Jaarverslag Stichting Haarwensen
2012

Uitgave 2012
Debit
Credit
3144
0
75000
0
1450
0
164
0
10315
704
57
0
530
155
8565
0
0
138271
0
54707
0
161749
0
440
3960
0
0
21581
659
0
387
11340
4303
673
1869
0
7233
0
54718
0
15051
90
5068
40
5822
0
4029
72
1996
0
20761
1251
390
0
117
0
0
0
€ 225.587 € 391.071
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Begroting 2013
Debit
Credit
4000
0
100000
0
1500
0
200
0
11000
0
150
0
600
0
10000
0
0
120000
0
50000
0
200000
0
400
4000
0
0
20000
800
0
0
14000
5000
0
2000
0
5500
0
55000
0
16000
0
6000
0
6000
0
5000
0
2000
0
36000
0
800
0
0
0
0
P.M.
€ 271.550 € 404.400

