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Stichting The Clinton Young Foundation te
Dieren
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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting The Clinton Young Foundation
Vlierhof 34 te Dieren

Arnhem, 2 juni 2018

Geachte mevrouw Bouwmeester,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting The Clinton Young
Foundation samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting The Clinton Young Foundation te Dieren is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting
is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting The Clinton Young Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelings
-werkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
365Finzicht

Michael Jurrius

3

ALGEMEEN

3.1

Organisatiegegevens

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
60425768.
De stichting is opgericht per 7 april 2014 en heeft ten doel het vergroten van de bewustwording van
misstanden in doodstrafzaken en het voorkomen van executie van ter dood veroordeelden in Amerika,
door het aanbieden en verspreiden van informatie, het (laten) doen van onderzoek en het ter
beschikking stellen van financiële middelen en juridische bijstand.
3.2

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2017 uit:
- mevrouw R. Bouwmeester
- mevrouw M. Pontier
3.3

Bestuursverslag

3.3.1

Doelstelling en activiteiten van de stichting

The Clinton Young Foundation is een stichting zonder winstoogmerk welke op 7 april 2014 opgericht
is door Renate Bouwmeester. Begin 2017 is Merel Pontier toegetreden tot het bestuur van de Stichting.
Samen met Renate Bouwmeester is zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Stichting.
The Clinton Young Foundation heeft het doel om de bewustwording van misstanden in doodstrafzaken
en het voorkomen van executie van ter dood veroordeelden in Amerika te vergroten door middel van het
aanbieden en verspreiden van informatie, het (laten) doen van onderzoek en het ter beschikking stellen
van financiële middelen en juridische bijstand. Gelet hierop is de stichting actief in het werven van donaties.
De stichting richt zich specifiek op de (juridische) zaak rondom Clinton Young, een man die ter dood is
veroordeeld in Texas (VS).
Gelet op bovenstaande doelstelling is het mogelijk om The Clinton Young Foundation te boeken voor
lezingen en presentaties. Door haar jarenlange kennis en ervaringen rondom de doodstraf in de
Verenigde Staten is de stichting een graag geziene gast op zowel lagere scholen als HBO Instellingen
en universiteiten.
3.3.2

Financiële analyse

Inkomsten
De stichting is volledig afhankelijk van giften. In 2016 heeft de Stichting een bedrag van € 2.775,-aan giften ontvangen, in 2017 is het aantal giften toegenomen tot een bedrag van € 8.250,--, een
aanmerkelijke stijging.
Deze stijging is te verklaren doordat in het jaar 2017 de onderstaande activiteiten zijn verricht:
- In oktober 2017 stond de executie van Clinton Young gepland. Om deze executie af te wenden, is
veelvuldig de media opgezocht en is ‘het verhaal van Clinton’ onderwerp geweest in vele landelijke
dagbladen en tijdschriften. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het Algemeen Dagblad,
het NRC, Grazia, Linda., Vrouw en de Telegraaf. Dit heeft geresulteerd in een toename van het
aantal giften;

- Het verhaal van Clinton is op diverse nationale radio- en televisiestations, zoals Jinek en Radio NPO1,
verspreid en de stichting heeft hier een actieve rol in gespeeld;
- Amnesty International is een petitie voor Clinton gestart, hetgeen heeft geresulteerd in meer
publiciteit voor Clinton;
- Er zijn twee documentaires over Clinton Young uitgezonden op NPO3. Te weten: ‘Deal met de dood’
in april 2017 en er is een speciale editie van Brandpunt uitgezonden in oktober 2017;
- In 2017 is de website van de Clinton Young Foundation online gegaan en maakt de Clinton Young
Foundation gebruik van sociale media als Facebook en Twitter. Hierdoor wordt de Stichting beter
gevonden en wordt het maken van donaties aanmerkelijk vereenvoudigd.
Uitgaven
Omdat de stichting sinds 2017 een website heeft, zijn hier ook kosten aan verbonden. Deze zijn echter
beperkt: € 120,--.
Er heeft een sterke toename in de juridische kosten plaatsgevonden. In 2016 waren deze € 2.266,--,
terwijl in 2017 deze kosten € 8.553,-- bedroegen. Deze toename is te verklaren door het feit dat de
executie voor Clinton Young in oktober 2017 gepand stond. Om deze executie af te kunnen wenden
is een groter beroep op juridische expertise nodig geweest en heeft (in opdracht van Clinton) meer
onderzoek plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit mede geresulteerd in het feit dat Clintons executie
is gecanceld.
3.3.3

Toekomstige financiële verwachtingen

In het jaar 2018 wil de stichting zich laten registreren als een ANBI-instelling, waardoor donateurs
een belastingvoordeel kunnen behalen. Gelet hierop hoopt de stichting meer (grotere) donaties te
verkrijgen.
In het jaar 2018 is aan Clinton Young een nieuwe hoorzitting bij de rechtbank in Texas toegezegd.
Al naar gelang de uitkomst van deze hoorzitting is te bepalen of de Stichting zich zeer intensief,
dan wel terughoudend zal opstellen met betrekking tot promotionele activiteiten en het werven
van nieuwe donaties. Het uitgangspunt voor de stichting is altijd, dat de (promotionele) activiteiten,
het juridische proces van Clinton niet zullen schaden. Ook de uitkomst van de hoorzitting is
bepalend voor het aantal uitgaven aan juridische ondersteuning. De verwachting is echter dat als
er hogere kosten gemaakt moeten worden, de Stichting actief promotie zal kunnen voeren,
waardoor de inkomsten ook zullen toenemen.

JAARREKENING

4.
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2017
€

31 december 2016
€

€

€

ACTIVA

Liquide middelen

(1)

10.512

11.688

10.512

11.688

31 december 2017
€

31 december 2016
€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Exploitatiereserve

(2)

10.512

11.366

10.512

11.366

5.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

Baten

2016
€

€

(3)

8.250

2.775

(4)

9.228

2.266

-978

509

198

187

-1.176

322

Kosten
Exploitatiekosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

(5)

6.

ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemene toelichting
Activiteiten
De activiteiten van Stichting The Clinton Young Foundation, gevestigd te Dieren, bestaan
voornamelijk uit: het vergroten van de bewustwording van misstanden in doodstrafzaken en het
voorkomen van executie van ter dood veroordeelden in Amerika, door het aanbieden en
verspreiden van informatie, het (laten) doen van onderzoek en het ter beschikking stellen van
financiële middelen en juridische bijstand.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, tenzij anders vermeld,
ter vrije beschikking.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en rente en alle hiermee
verbonden, aan het boekjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden
verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Lasten
Deze zijn opgenomen tegen uitgaafprijs.
Rentebaten minus -lasten
De rentebaten minus -lasten betreffen de in het boekjaar van derden ontvangen (te ontvangen) en
aan derde betaalde (te betalen) rente.

7.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

2017
€

2016
€

1 Liquide middelen
ING Bank, rekening-courant

10.512

11.688

2 Eigen vermogen

Exploitatiereserve

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

11.688
-1.176

11.366
322

Saldo per 31 december

10.512

11.688

8.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017
€

2016
€

3 Baten
Diverse giften

8.250

2.775

120
424
8.553
131

2.266
-

9.228

2.266

198

187

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam (2016: 0).
4 Exploitatiekosten
Websitekosten
Accountantskosten
Juridische kosten
Overige algemene kosten

5 Financiële baten en lasten
Bankrente en -kosten

