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Voorwoord 
 
 

In 2013 ontmoette ik ”toevallig” een zieke moeder en dochter in Kathmandu. Vanuit de psychosynthese 
weet ik dat toeval betekent dat iets je toevalt en dat het er dan om gaat of je datgene toelaat wat je 
toevalt. 
De ontmoeting kreeg een bijzonder vervolg in 2016 en de jaren erna. In het begin kon ik nog niet weten 
wat erna allemaal zou gebeuren.  
 
Na een bezoek in 2016 ben ik met de moeder en haar dochter naar haar geboortedorp Maha in district 
Mugu in West-Nepal gereisd. Een avontuurlijke reis van vele dagen. In het bergdorp waar mensen zelden 
één buitenstaander zien en toelaten, werd ik vriendelijk, gastvrij, open als een vriend welkom geheten.  
 
Ik heb in Maha vriendschap gesloten met de eerste lama (Boeddhistisch monnik) van het district, lama 
Pema. Ik zie in hem als een voorganger voor zijn community. Vanuit de eerste verbinding is de intentie 
ontstaan dat ik en later met mij vele anderen iets wilde betekenen voor met name de kinderen van de 
armste families in de bergdorpen.  
Lama Pema heeft in het voorjaar 2016 zelf de school afgebouwd. Zijn wens nog een huis (het hostel) naast 
de school voor kinderen van de armste families zodat ze naar school konden gaan. 
 
Nadat ik in het najaar van 2016 Stichting House of Dreams Foundation heb opgericht hebben we daarna in 
2017 en 2018 het hostel voor de kinderen gerealiseerd. Op 8 maart 2018 is het hostel geopend en er zijn 
nu door de lama Pema gekozen 20 kinderen (tussen 7 en 14 jaar), 16 meisjes en 4 jongens. De begeleiding 
wordt gedaan door de 2 Staff medewerkers, de eerdere genoemde moeder en een kok maar bovenal 
steunen de families ook het hostel. 
 
De hostel en omgeving zie ik als een veilig plaats waar je kan leren, ontmoeten en dromen. Mensen zijn 
nauw verbonden met hun ouders, families en de natuur. In 2017 en 2018 heb ik ca 9 maanden in Maha, 
Dunggadara en Kathmandu gewoond. De 20 kinderen, de staff en de meeste ouders heb ik ontmoet. Nu ik 
sinds juni 2018 weer in Nederland ben vertrouw ik op de ontwikkeling van wat die kinderen met scholing 
en samenleven in het hostel in toekomst gaan betekenen. In 2019 ga ik een aantal weken terug naar het 
hostel samen met Laurens. We gaan zien wat er gaande is en doen wat er nodig is. 
 
Dromen brengen ons tot verbinding. Daarvoor hebben wij je steun nodig. Inmiddels kunnen we dankzij je 
steun 20 kinderen onderwijs, huisvesting en begeleiding aanbieden in het hostel in Dunggadara. Ook is 
House of Dreams Foundation bezig andere dromen te realiseren. De droomwens van Rama is het eerst 
volgende project wat we in India gaan realiseren.  
 
Dank voor al de steun die we afgelopen jaar weer hebben mogen ontvangen. Het is fijn om te geven, door 
te geven, te delen en zorg te dragen voor een ander.  
 
 
Lieve groet, 
 
Toon Keijzer 
oprichter / voorzitter House of Dreams Foundation 
  



Pagina 3 van 14 
 

Inhoud 
Voorwoord ........................................................................................................................................................................ 2 

1. Jaarverslag, terugblik op 2018 .................................................................................................................................. 4 

2. Financiële toelichting samenvatting ......................................................................................................................... 6 

3. Financieel overzicht realisatie 2016, 2017, 2018 begroting 2018 ............................................................................ 7 

4. Uitgebreide toelichting op resultatenrekening......................................................................................................... 9 

4.1 Exploitatiekosten, school- / hostelkosten van de kinderen woonachtig in het hostel ......................................... 9 

4.2 Kosten bouw en ontwikkeling hostel in Dunggadara ........................................................................................... 9 

4.3 Projecten / Onvoorzien ......................................................................................................................................... 9 

4.4 Organisatie kosten ................................................................................................................................................ 9 

4.5 Baten / opbrengsten ........................................................................................................................................... 10 

5. Uitgebreide toelichting op de balans 31-12-2018 .................................................................................................. 12 

5.1 Debet ................................................................................................................................................................... 12 

5.2 Credit ................................................................................................................................................................... 12 

6. Advies, transparantie en ANBI ................................................................................................................................ 13 

6.1 Beoordeling en aanbevelingen door de externe deskundige ............................................................................. 13 

6.2 Transparantie ...................................................................................................................................................... 13 

6.3 ANBI richtlijnen ................................................................................................................................................... 14 

 

  



Pagina 4 van 14 
 

1. Jaarverslag, terugblik op 2018 

Nepal kent een schitterende en een donkere zijde. Toon Keijzer raakte bevlogen door zijn ontmoetingen 
tijdens zijn bezoeken in 2013 en 2016 aan Nepal en inspireerde anderen voor House of Dreams 
Foundation.  
 
De House of Dreams Foundation wil ondersteuning bieden aan kansarmen in ontwikkelingslanden. De 
kinderen van de armste families (vooral meisjes), hebben onze hulp het hardste nodig met scholing, 
huisvesting, gezondheidszorg, kennis en ervaring. Het gaat erom mensen te helpen zichzelf en daarmee de 
community te helpen.  
 

Persoonlijke aandacht van het bestuur is een voorwaarde 
voor ieder project mede vanwege lokale corruptie en 
uitbuiting. Evenals in 2016 is Toon Keijzer in 2017 en 2018 
vele maanden in Dunggadara geweest om zijn diensten aan 
te bieden om van de hostel en van de omgeving een mooie 
leer- en werkplaats te  creëren. 
 
Op 8 maart 2018 is de hostel geopend (zie foto). 
 
De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet. De relatie 
met de mensen (lama Pema, familie van lama, staff van 
hostel, hoofd van de school en leraren van de school, 
kinderen) is verder uitgebouwd en verstevigd. Samen met 
de eerste Lama wordt het hostel bij de school in 
Dunggadara voor de kinderen uit de (hoger gelegen)  
bergdorpen gerealiseerd. 

 
In 2018 heeft het volgende plaats gevonden: 
- 8 officiële bestuursvergaderingen (data: 17/1, 11/2, 21/6, 23/7, 30/8, 3/10, 1/11, 6/12) van House of 

Dreams Foundation. Verder talloze onderlinge afspraken 
voor overleg, voorbereidingen, even bijpraten, plannen, visie 
delen, gezellig samen zijn, samen eten; 

- 2 bijeenkomsten van het bestuur met een kleine kring van 7 
ambassadeurs (CW, IH, HS, MS, GJZ)                                                           
4/2 en 2018; 

- 1 voorjaars lente markt op 25 maart 2018, Gestels Hoogtij in 
Eindhoven; 

- 1 gezellig zomers samen zijn 24 juni 2018, in Veldhoven; 
- 1 benefietdiner op 18 november 2018 In de Truffelear in 

Veldhoven met vrienden van House of Dreams Foundation; 
- 1 kerstmarkt op 21 december 2018, met kraam bij ROC Ter 

Aa; 
- Facebook: Aantal likes van page eind december 219 mensen 

(toename 20 % in 2018). Daarnaast plaatsing van ruim 100 
berichten; 

- Site: volledig professioneel. Aantal bezoekers aan site:  831; 
- In 2018 beschikbaar leaflet/flyer in Nederlands, Engels, Duits 

en Frans. Eind 2018 is de leaflet vernieuwd en in 1e instantie 
alleen in Nederlands beschikbaar. Er is een specifieke leaflet 
gemaakt voor benefietdiner en project Rama; 
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- Toon is in Nepal geweest van februari tot juni 2018 en heeft Dunggadara en Maha bezocht, samen met 
Staff medewerkers het hostel ingericht, voorbereid op komst kinderen, kinderen en staff begeleid. 

- Verdere bijzonderheden project in Nepal: 
o Voortzetten samenwerking met principal en 

docenten van school is opgestart; 
o Kosten bouw en inrichting hostel zijn betaald aan 

lama Pema; 
o Er zijn afspraken gemaakt over werkzaamheden, 

fee van de staff in het hostel (cook en nannie); 
o Er zijn afspraken gemaakt met lama Pema en zijn 

broer Pasang t.b.v. ondersteuning van het hostel 
door families en de community; 

o Naar aanleiding van financiële rapportages door 
Pasang is controle en betalingsprocedure 
aangepast; 

o Uitgangspunt betalingen stichting aan project in Nepal: financiering achteraf na aanschaf –
realisatie d.m.v. overleggen verantwoording en bonnen; 

o Er is op 7 mei 2018 een letter of intend getekend door lama Pema en Toon Keijzer. Hierin staan 
de kaders voor de samenwerking opgenomen; 

o Evaluatie van hostel vond plaats maart - april 2018. In de toekomst wordt steeds een jaar 
overeenkomst afgesloten, die het schooljaar 
volgt. Oftewel van mei tot en met april; 

o Er zijn door het bestuur verder een aantal 
kleinere projecten benoemd die mogelijk in 
2019 of later gerealiseerd kunnen worden. Dit 
is afhankelijk van interesse, bereidheid, 
betrokkenheid, zelfredzaamheid van lokale 
betrokkenen / community en natuurlijk van 
hiervoor nog te verwerven afhankelijk van de 
donaties; 

o House of Dreams Foundation kan (na screening) 
vrijwilligers en gasten ontvangen in het hostel.  

 
- Verdere bijzonderheden project Rama in India: 

o Op basis van betrokkenheid met en bekendheid van het verhaal van Rama is door Laurens 
samen met Rama een projectplan uitgewerkt. De werving van gelden is in 2018 gestart. In 2019 
zal project verder opgestart worden. 

  



Pagina 6 van 14 
 

2. Financiële toelichting samenvatting 

Het streven is een duurzame relatie met wat er in projecten wordt nagestreefd. Er zijn feitelijk geen 
meerjaren verplichtingen aangegaan.  
 
Gestreefd wordt naar een toekomst te werken waar sprake is van zelfontplooiing en zelfredzaamheid. 
 
Het bestuur is onbezoldigd en volgt de ANBI richtlijnen. 
 
De House of Dreams Foundation is geen eigenaar van grond, gebouwen of inrichting. Zij draagt bij aan de 
realisatie van het hostel door dit te schenken aan de lokale community die vertegenwoordigd wordt door 
lama Pema. 
 
Financiële hoofdlijnen: 
- Exploitatiekosten: Het hostel is later opgestart dan gepland, ook zijn de kinderen later ingestroomd. 

Doordat Toon lange tijd in het hostel verbleef, heeft hij ook de kosten voor de kinderen (voeding, 
scholing, e.d.) kunnen beperken. Hierdoor zijn begrote kosten € 11.737 lager dan werkelijke 
exploitatiekosten € 5.638. 

- Kosten projecten/onvoorzien: De begrote 
post van € 7.000 t.a.v. projecten is in zijn 
geheel niet gebruikt. De tijd was niet rijp om 
nieuwe lokale projecten te steunen. Hiervoor 
is ook niet specifiek werving van sponsor 
gelden opgestart. 

- Opbrengsten: De donaties komen uit op € 
18.839 en zijn € 11.161 lager dan begroot. 
Zie de hiervoor gemaakte toelichting. 

- Balans: Op de balans staat een positief 
liquiditeitssaldo van € 15.951 aan debet 
zijde. Hier staan tegenover aan credit zijde 
voor kapitaal € 3.506 en totaal voor 
voorzieningen / crediteuren n.a.v. 
verplichtingen van € 12.445. De 
voorzieningen zijn gespecificeerd. 

 
Ten behoeve van de transparantie en professionaliteit van de werkwijze van House of Dreams Foundation 
is door een externe deskundige (de heer G.J. Zeilstra)  het jaarverslag en financiële toelichting 2018 
beoordeeld om verbeteringen in onze administratie door te voeren. 
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3. Financieel overzicht realisatie 2016, 2017, 2018 begroting 2018 

 

  

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Lasten / Kosten
grootboek- 

rekening nr. 2019 2018 2018 2017 2017 2016

Exploitatiekosten, schoolkosten en hostelkosten van de kinderen woonachtig in het hostel

Schoolkosten voor kinderen woonachtig in het 

hostel 4800 1,600 1,420 1,493 0 0 0

Hostelkosten: voeding en was 4810, 4820 6,000 2,916 7,756 0 0 0

Hostelkosten: staff 4815 2,000 1,291 1,683 0 0 0

Hostelkosten: spel-, studie- en 

ontwikkelingskosten 4825 400 9 805 0 0 0

Hostlkosten: medische zorg kosten 4830 0 3 0 0 0 0

Subtotaal exploitatiekosten, van de kinderen in 

het hostel 10,000 5,638 11,737 0 0 0

Kosten bouw en ontwikkeling hostel in Dunggadara

Hostel bouw en inrichting 4500 0 8,339 7,978 12,252 19,000 0

Reis- en transportkosten 4400 3,300 1,668 1,400 1,797 0 0

Kosten t.b.v. tuin / omgeving hostel 4510 100 7 100 0 0 0

Elektriciteitsvoorziening en verlichting 4520 0 267 235 518 0 0

Onderhoud hostel 4540 50 60 200 0 0 0

Kleine inventaris en inrichtingskosten 4545 500 669 0 0 0 0

Overige huisvestings kosten 4590 0 -56 500 776 0 0

Subtotaal kosten bouw en ontwikkeling hostel in 

Dunggadara 3,950 10,954 10,413 15,343 19,000 0

Projecten / Onvoorzien

Project Rama 4850 9,000 0 0 0 0 0

Projecten / Onvoorzien 4860 0 0 7,000 0 0 0

Subtotaal projecten 9,000 0 7,000 0 0 0

Organisatiekosten

Kantoorartikelen 4930 0 16 0 0 0 2

Administratiekosten 4941 0 0 0 0 0 58

Notaris kosten 4943 0 0 0 0 0 588

ICT/ software / internet 4910 150 289 200 1,064 500 0

Promotiekosten 4950 500 684 500 2,735 460 0

Bankkosten 4980 400 324 150 124 40 40

Koersverschillen 4992 0 0 0 0 0 0

Subtotaal organisatiekosten 1,050 1,314 850 3,923 1,000 688

Totaal lasten 24,000€    17,906€        30,000€    19,266€        20,000€    688€              

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Baten / Opbrengsten
grootboek- 

rekening nr. 2019 2018 2018 2017 2017 2016

Donaties algemeen / eenmalig 8200 1,125 3,141 7,143 19,584 15,000 569

Donaties t.b.v. kinderen / eenmalig 8205 375 350 1,600 0 0 0

Donaties benefietdiner / eenmalig 8210 3,000 2,504 4,000 2,190 0 0

Donaties algemeen / meerjarig 8250 6,500 6,500 7,120 7,120 5,000 2,500

Donaties t.b.v. kinderen / meerjarig 8255 10,000 6,345 10,137 0 0 0

Donaties t.b.v. project Rama 8260 3,000 0 0 0 0 0

Totaal baten 24,000€    18,839€        30,000€    28,894€        20,000€    3,069€          

Resultaat

Totaal saldo / resultaat -€               933€              -0€             9,628€          -€               2,381€          

Staat van baten en lasten
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Realisatie Realisatie Realisatie

Debet 
grootboek- 

rekening nr. 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016

Triodos bank (saldo) 1120 15,951 5,514 2,381

In kas bij Rinzin 1010 0 6,341 0

In kas bij Toon 1020 0 407 0

Debiteuren 0 0 0

Lening 0 0 0

Totaal balans debet 15,951€        12,262€        2,381€          

Realisatie Realisatie Realisatie

Credit
grootboek- 

rekening nr. 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016

Kapitaal 3,506 4,032 2,381

Voorziening Rama 720 5,437 0 0

Voorziening electra school 730 2,000 0 0

Voorziening tbv hostel tm april komend jaar 750 4,000 0 0

Crediteuren tbv verplichting hostel cost and fee 

Staff 1600 1,008 8,230 0

Totaal balans credit 15,951€        12,262€        2,381€          

Balans
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4. Uitgebreide toelichting op resultatenrekening 

De totale lasten / kosten zijn: € 17.906. De totale kosten zijn onderverdeeld in 4 categorieën: 
- exploitatiekosten, kinderen in hostel en school; 
- kosten bouw en ontwikkeling hostel in Dunggadara; 
- projecten / onvoorzien; 
- organisatie kosten. 

4.1 Exploitatiekosten, school- / hostelkosten van de kinderen woonachtig in het hostel 

In 2018 zijn er € 5.638 in totaal aan exploitatiekosten betaald voor het ondersteunen van kinderen met 
huisvesting en onderwijs;  
- schoolkosten: schoolfee, schoolboeken, schooltenue, ID/testkosten. 
- hostelkosten: voedingskosten, staffkosten, waskosten, spelmateriaalkosten. 

4.2 Kosten bouw en ontwikkeling hostel in Dunggadara 

Hostel bouw en inrichting 
In 2018 is er € 8.339 betaald aan lama Pema t.b.v. realisatie van de 
bouw / de inrichting en ontwikkeling van het hostel in Dunggadara in 
West Nepal.  
 
Reis- en transportkosten  
Het betreft kosten van de vliegtickets van de staff (Toon).Tevens 
betreft het de transportkosten om de bagage naar Dunggadara te 
krijgen. Vliegtickets van Toon van Nederland naar en in Nepal zijn na 
een gemotiveerd verzoek vergoed na een besluit van het bestuur. De 
reiskosten zijn mede vergoed omdat er een extra donatie van € 2.000 
heeft plaatsgevonden. 
 
Elektriciteitsvoorziening en verlichting 
In 2018 zijn elektra en verlichtingspullen gekocht voor in het hostel 
 
Onderhoud hostel 
In 2018 is het hostel geïsoleerd d.m.v. koeienpoep. Verder zijn er spijkers en houtlak gekocht voor het 
onderhoud van het hostel. 
 
Overige huisvestingskosten 
Deze post betreft alle overig kosten van het hostel o.a. aanschaf  jerrycans, bezems, spiegels, veger en blik, 
emmers, dekens,  diverse ketels en pannen, matrassen, etc.. 

4.3 Projecten / Onvoorzien 

In 2018 zijn er geen kosten voor projecten betaald . 

4.4 Organisatie kosten 

Kantoorartikelen / Administratie kosten / Koersverschillen / Notariskosten  
In 2018 geen bijzonderheden. 
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ICT/ software / internet 
De kosten van ICT/software/internet waren € 289. Hieronder vallen de kosten voor boekhoudprogramma, 
spamfilter, domeinhosting. We hebben in 2017 het nieuwe programma Davilex ingekocht voor de 
boekhouding en relatiebeheer. Hiervoor betalen we jaarlijkse kosten om het programma up-to-date te 
houden.  
 
Promotiekosten 

Promotiekosten met € 684 is de grootste post 
van de organisatiekosten. We hebben 
geïnvesteerd in 2 banners. 1 is geplaatsts bij 
hostel in Nepal en 1 is voor 
promotiedoeleinden in Nederland. We hebben 
een kraam gehuurd op de rommelmarkt 
Gestelse Hoogtij en we hebben op de 
Kerstmarkt van het ROC gestaan. Verder zijn er 
foto’s afgedrukt om deze op te hangen bij 
evenementen. Ook hebben we flyers en 
kerstkaarten laten drukken. De flyer voor het 
benefiet diner hebben we geheel gesponsord 
gekregen.  
 
Bankkosten 
De bankkosten waren € 324, dit zijn de 
bankkosten, kosten van bankpasjes van de 
Triodosbank en transferkosten van 
Transferwise voor het overschrijven van geld 
naar Nepal.  

4.5 Baten / opbrengsten 

Donaties 
Er is in 2018 totaal € 18.839 aan donaties ontvangen. De donaties zijn in 2018 te 
verdelen in 5 categorieën: 
- donaties eenmalig (algemeen): € 3.141. Verkregen via donaties via Geef.nl, 

verkoop kleine accessoires op rommelmarkt, kerstmarkt. Via sponsoring van 
Toon voor 4 daagse Nijmegen en algemene eenmalige donaties.  

- donaties t.b.v. kinderen (eenmalig): € 350. Dit betreft een eenmalige donatie 
specifiek voor kinderen van het hostel. 

- donaties benefietdiner: € 2.504 is aan donaties voor de benefiet opgehaald. De 
opbrengsten van het benefiet diner zijn dit jaar gereserveerd voor het project 
Rama; 

- donaties meerjarig (algemeen): € 6.500. We hebben 15 meerjarige donateurs 
met een contract; 

- donaties meerjarig t.b.v. kinderen € 6.345 
 
  

overig 1 : 1 Rama

€ 1,000.00 € 500.00 € 0.00

€ 1,000.00 € 0.00 € 0.00

€ 1,500.00 € 500.00 € 0.00

€ 0.00 € 120.00 € 0.00

€ 0.00 € 500.00 € 0.00

€ 2,000.00 € 0.00 € 0.00

€ 500.00 € 500.00 € 0.00

€ 500.00 € 500.00 € 0.00

€ 0.00 € 150.00 € 0.00

€ 0.00 € 500.00 € 0.00

€ 0.00 € 500.00 € 0.00

€ 0.00 € 500.00 € 0.00

€ 0.00 € 300.00 € 0.00

€ 0.00 € 500.00 € 0.00

€ 0.00 € 75.00 € 0.00

€ 0.00 € 1,200.00 € 0.00

€ 0.00 € 0.00 € 1,000.00

€ 6,500.00 € 6,345.00 € 1,000.00

2018
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Bij de meerjaren donateurs zit ook een donateur bij die een donatie geeft ter mogelijke vergoeding van 
reiskosten van vrijwilligers / bestuursleden naar Nepal. Verder zijn er donateurs die elke maand geld 
overmaken vanuit Nederland -  buitenland zonder een 5-jaar donatiecontract. Een donateur heeft zijn 
eerste schenking ter beschikking gesteld specifiek voor het project Rama. Dit geld is direct bij de 
voorziening Rama bijgeschreven. Bijgaand schema is t.b.v. verdeling - besteding van donatiegelden. 
 
Resultaat 
Het ‘boekhoudkundig resultaat / saldo’ van 2018 is toegevoegd bij de voorziening Rama, zodat we in 2019 
dit project kunnen betalen.  
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5. Uitgebreide toelichting op de balans 31-12-2018 

5.1 Debet 

Triodos bank (saldo) 
House of Dreams Foundation heeft in Nederland 1 bankrekening bij de Triodos bank. Saldo op 31 
december 2018 is € 15.951. 
De House of Dreams Foundation heeft geen bankrekening in Nepal. Dit om kosten te besparen en risico’s 
te beperken.  
 
Debiteuren / Lening  
House of Dreams Foundation heeft geen vorderingen, derhalve is deze post niet gebruikt. In 2018 heeft de 
House of Dreams Foundation geen lening afgesloten of afgelost. 

5.2 Credit 

Kapitaal  
Het kapitaal van 31 december 2018 € 3.506. 
 
Crediteuren   
House of Dreams Foundation betaalt de fee van de staf over december 2018 van het hostel en 
schoolkosten van de kinderen uit het hostel over 2018 begin 2019. Het bedrag  is inclusief  de 
transactiekosten. 
 
Voorzieningen 

We zijn de verplichting middels een contract aangaan om de 
kinderen in het hostel te financieren is er een post voorziening 
verplichting hostel tm april. Hiermee sluiten we aan om kinderen in 
ieder geval het schooljaar af te laten maken. Het schooljaar loopt van 
mei tm april. We hebben de verwachte kosten van € 4.000 hierin 
gezet.  
 
We willen in 2019 de elektra in de school financieren hiervoor 
hebben we € 2.000 gereserveerd. 
 

Verder hebben we het project Rama. Daarvoor hebben we tot nu toe € 4.504 opgehaald. De verwachting is 
dat we in 2019 genoeg geld bij elkaar hebben om dit project te kunnen financieren. 
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6. Advies, transparantie en ANBI 

In dit hoofdstuk geven we specifiek nog aandacht aan een 3 tal zaken: 
- Externe beoordeling. Ten behoeve van de professionaliteit / kwaliteit van de werkwijze van House of 

Dreams Foundation wordt door een deskundige het jaarverslag 2018 beoordeeld; 
- Inkijk in aandachtspunten die we verder zelf als bestuur relevant vinden;  
- ANBI richtlijnen volgens belastingdienst. Bron: www.belastingdienst.nl/giften. 

6.1 Beoordeling en aanbevelingen door de externe deskundige 

Gert-Jan Zeilstra is een familieman woonachtig in Geldrop. Hij is werkzaam als system sales manager DACH 
Region bij PRISYM ID. De heer Zeilstra is directeur / eigenaar bij PEPR, een eigen onderneming waar hij 
kennis en ervaring heeft van alle werkzaamheden op het gebied van organisatie van administratie, product 
ontwikkeling, product promotion, product sales.  
Hij is bachelor afgestudeerd bij Technische Universiteit Eindhoven en als Ing. afgestudeerd bij de Technisch 
Hoge School Gelderland in 1991. 
De heer Zeilstra is als vrijwilliger (2004-heden) en bestuurslid communicatie (2004-2014) en als organisator 
van verschillende evenementen als darten en een muziekfestival betrokken geweest bij Buurtvereniging 
Hulst Skandia (BVHS). Tevens is de heer Zeilstra van 2011 tot en met 2013 betrokken geweest bij een lokale 
politieke partij. Ook was hij verkiesbaar tijdens lokale gemeentelijke verkiezingen. 
 
Ofschoon verenigingen spreken van een kascommissie willen we aangeven dat we als House of Dreams 
Foundation (een stichting) niet formeel verplicht zijn om onze administratie en boeken jaarlijks te laten 
controleren door een “kascommissie”. We vinden het echter wel van het grootste belang dat we onze 
administratie en werkwijze tegen het licht te houden en hierover advies te vragen om verbeteringen door 
te voeren.  
 
We zijn gelukkig en dankbaar met het feit dat de heer Zeilstra zo kritisch naar onze administratie en 
werkwijze heeft gekeken.. Het bestuur heeft naar aanleiding van een boeken controle op 1 februari 2019 
door de heer Zeilstra een reactie/advies ontvangen over de administratie en het concept jaarverslag 2018. 
In zijn reactie heeft hij meerdere suggesties gedaan. Deze zijn schriftelijk vastgelegd. 
We beschouwen zijn reactie/advies als dat van een “kascommissie”. Puntsgewijs hebben zijn we hierover 
met de heer G.J. Zeilstra in gesprek gegaan. Dit heeft er toe geleid dat vrijwel al de adviezen direct zijn 
opgevolgd. 

6.2 Transparantie 

Het bestuur geeft aan de volgende aandachtspunten relevant te vinden. Vanwege de transparantie 
benoemen we ze expliciet in deze paragraaf. 
- Aanwezigheid, volledig en juistheid van boekingsdocumenten; 
- Aanwezigheid van alle getekende overeenkomsten van donateurs die voor 5 jaar of langer donateur 

zijn; 
- De gedoneerde middelen staan op de bankrekening van House of Dreams Foundation; 
- Gebruik juiste autorisatie en procesgang bij het aangaan van verplichtingen door het bestuur; 
- Aandacht voor risico’s mede naar aanleiding van de analyse en advies van de heer G.J. Zeilstra; 
- Actualisatie en publicatie van het beleidsplan / begroting en het jaarverslag; 
- Notulen van bestuursvergaderingen; taakverdeling van bestuursleden; 
- Aanwezigheid, volledig en juistheid van informatie op internetsite van House of Dreams Foundation. 
 

http://www.belastingdienst.nl/giften
https://nl.linkedin.com/title/directeur%2Feigenaar?trk=pprofile_title
https://nl.linkedin.com/company/pepr-com?trk=ppro_cprof
https://nl.linkedin.com/edu/technische-universiteit-eindhoven-15446?trk=ppro_sprof
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6.3 ANBI richtlijnen 

Het bestuur van House of Dreams Foundation is van mening dat zij voldoet aan de ANBI criteria die door de 
belastingdienst zijn opgesteld.  
 
Bron: www.belastingdienst.nl/giften (d.d. 10 februari 2019). Om aangewezen te worden als ANBI moet 
House of Dreams Foundation voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

 Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 

 De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 

 Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan 
de integriteitseisen. 

 De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling 
beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 

 Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de 
instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 

 Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 

 Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

 Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. 

 Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

 Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 
Aan de gegeven informatie kunt u geen rechten ontlenen.  

http://www.belastingdienst.nl/giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/90_eis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/winstoogmerk_geen_hoofddoel
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/integriteitseisen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/gescheiden_vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beperkt_eigen_vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beloning_bestuurders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/redelijke_verhouding_tussen_kosten_en_bestedingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/opheffing
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/administratieve_verplichtingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite

