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Aan het bestuur van
Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: de algemene vergadering en het bestuur van Stichting Citizens Rescue Organization of the
Netherlands Antilles

De jaarrekening van Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
December 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 de voor accountants geldende
Nederlandse 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 het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing in Curaçao en in
overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving
(Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving). 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 Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Curacao, 23 september 2022

BDO B.V.
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

2. BESTUURSVERSLAG

De activiteiten

Langs de Curaçaose kust en in de diverse binnenwateren stelt de Stichting Citizens Rescue
Organization of the Netherlands Antilles (hierna CITRO genoemd) zich tot taak personen, vaartuigen
e.d. in nood bij te staan.

De doelstelling

De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de
Curaçaose kust, daarin mede begrepen de Curaçaose binnenwateren, in gevaar verkeren of in gevaar
dreigen te geraken, het in stand houden van CITRO-Medico, evenals al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Drie uitgangspunten vormen de basis van het beleid voor de operationale inzetbaarheid van materieel,
personeel en financiën:
•Redden is kosteloos voor de hulpvrager
•Redders zijn professionele vrijwilligers en
•“Redders aan de Wal” dragen vrijwillig financieel bij.

Het belang van werkzaamheden van vrijwilligers

De gehele organisatie van de CITRO wordt bemand met vrijwilligers.

Financiële informatie

De Covid-19 pandemie heeft een forse impact gehad op de CITRO. Het begon in maart 2020 en het
herstel trad pas in 2022. Door deze pandemie kon CITRO geen fundraising organiseren gedurende het
jaar 2021. Verder door de onzekerheid over wat gaat gebeuren gingen mensen meer keuze maken
welke goede doelen gaan ze steunen. Hierdoor heeft CITRO over het jaar 2021 een totaal bedrag van
ANG 25.227 aan inkomsten gegenereerd. Deze inkomsten zijn ontstaan dankzij de donateurs die geld
hebben gestort. Werving van meer donateurs was vrijwel onmogelijk. 

Door de pandemie heeft CITRO voor het jaar eindigend 2021 een negatieve resultaat van ANG 18.323
gegeneerd. Hierdoor is de vrij beschikbaar vermogen van CITRO fors gedaald naar ANG 3.164 negatief.
De effect van de pandemie blijft een grote uitdaging voor CITRO voor het werven van fondsen en
donateurs.

CITRO dient ieder jaar ervoor te zorgen om fondsen te kunnen werven, zodat de financiele positie van
de CITRO stabiel blijft. CITRO ontvangt geen subsidie van de overheid en is 100% afhankelijk van
donateurs, schenkers, sponsoren en fundraising om de activiteiten te kunnen blijven financieren.

Namens het gehele Bestuur willen wij onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers en donateurs- zeker
ook al diegenen die donaties in natura hebben bijgedragen die helaas niet blijken uit dit financiële
overzicht en die het mogelijk hebben gemaakt dat de CITRO ook in dit boekjaar aan haar
doelstellingen heeft kunnen voldoen en dit hopelijk nog vele jaren in de toekomst kan doen.

Curaçao, 23 September 2022

Voorzitter Lusette Candita
Verboom Fairbairn
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

3. JAARREKENING



 

 
 
 
 

 

Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

31 December 2021 31 December 2020

ANG ANG ANG ANG
ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 60,191 119,722

Totaal activazijde 60,191 119,722

Samenstellingsverklaring afgegeven 5



 

 
 
 
 

 

Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

31 December 2021 31 December 2020

ANG ANG ANG ANG
PASSIVA

Stichtingsvermogen 2 

Overige reserve 15,159 67,430
Resultaat boekjaar -18,323 -52,271

-3,164 15,159

Voorzieningen

Overige voorzieningen 3 7,250 7,250

Langlopende schulden 4 

Overige schulden 5 32,000 32,000

Kortlopende schulden

Schulden aan banken 6 - 489
Overige schulden en overlopende
passiva

7 

24,105 64,824

24,105 65,313

Totaal passivazijde 60,191 119,722

Samenstellingsverklaring afgegeven 6



 

 
 
 
 

 

Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
ANG ANG ANG ANG

Baten 52,917 47,948

Lasten
Bootkosten 8 29,710 59,975
Huisvestingskosten 9 32,477 24,837
Verkoopkosten 10 241 310
Autokosten 11 2,875 6,058
Algemene kosten 12 4,977 8,735

Totaal van som der kosten 70,280 99,915

Totaal van bedrijfsresultaat -17,363 -51,967

Rentelasten en soortgelijke kosten 13 -960 -304

Totaal van netto resultaat -18,323 -52,271

Samenstellingsverklaring afgegeven 7



 

 
 
 
 

 

Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles bestaan
voornamelijk uit het in leven roepen, in stand houden en uitbouwen van een nietberoepsorganisatie
op het gebied van het zee- en luchttreddingswezen in de meest ruime zin des woords en alles wat
daarmede direct of indirect verband houdt.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW)
van toepassing in Curaçao en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio
of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van
de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van ba-
ten en lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020

ANG ANG
1  Liquide middelen

Maduro & Curiel's Bank N.V., spaarrekening 42,886 51,061
RBC Bank N.V. 6,465 6,504
Maduro & Curiel's Bank N.V. 5,343 56,127
Banco di Caribe N.V. 3,770 4,303
Vidanova Bank 1,727 1,727

60,191 119,722
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

2  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige re-

serve
Resultaat
boekjaar

Totaal

ANG ANG ANG

Stand per 1 January 2021
67,430 -52,271 15,159

Nog toe te wijzen -887 887 -
Mutatie uit resultaatverdeling -51,384 51,384 -
Resultaat boekjaar - -18,323 -18,323

Stand per 31 December 2021 15,159 -18,323 -3,164

Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020

ANG ANG

3  Overige voorzieningen

Overige voorzieningen 7,250 7,250

Overige voorzieningen

Brandstoffonds 7,250 7,250

Langlopende schulden

5  Overige schulden

Lening Stichting Administratiekantoor CITRO Fondsen 32,000 32,000

Betreft een lening met een hoofdsom van ANG 32.000 ten behoeve van onderhoud en reparatie van
haar materieel en tijdelijk behoefte aan extra liquiditeit. De interest bedraagt 3% per jaar. De
interest wordt berekend over het juiste aantal dagen op basis van een jaar van 365 dagen. De looptijd
van deze lening is  2 jaar. Over deze lening zijn er geen zekerheid gesteld.
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

ANG ANG
6  Schulden aan banken

Schulden aan banken - 489

Schulden aan banken

Girobank N.V., spaarrekening - 489

7  Overige schulden en overlopende passiva

Federatie 12,396 12,396
Te betalen electra kosten 5,162 45,426
Nog te betalen nummerplaatbelasting 3,440 1,720
Nog te betalen interest lening Stichting Administratiekantoor CITRO
Fondsen 1,264 304
Rekening-courant Stichting Administratiekantoor Citro Fondsen 887 887
Nog te betalen verzekeringen 806 4,091
Nog te betalen huur 150 -

24,105 64,824
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
ANG ANG

Baten

Inkomsten 52,917 47,948

Inkomsten

Donaties 25,227 22,689
Electra ontvangsten 22,704 20,757
Donatie accountantskosten 4,452 4,452
Interest opbrengsten bank 45 50
Overige opbrengsten 489 -

52,917 47,948

8  Bootkosten

Onderhoud boten 14,258 45,430
Verzekering materieel 12,338 11,536
Ongevallenverzekering bemanning 1,720 1,522
Vertegenwoordiging 794 887
Huur ligplaats boot 600 600

29,710 59,975

9  Huisvestingskosten

Electra kosten 29,575 22,470
Brandverzekering 1,185 1,185
Communicatiekosten 1,717 1,182

32,477 24,837

10  Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 241 310
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

2021 2020
ANG ANG

11  Autokosten

Nummerplaatbelasting auto 1,720 1,720
Verzekering auto 1,155 1,357
Reparatie en onderhoud auto's - 2,356
Brandstofkosten auto - 625

2,875 6,058

12  Algemene kosten

Accountantskosten, andere niet-controlediensten 4,452 4,452
Bankkosten 317 332
Abonnementen en contributies 208 661
Bijeenkomsten/ activiteiten - 3,290

4,977 8,735

13  Rentelasten en soortgelijke kosten

Interest lening Stichting Administratiekantoor CITRO Fondsen 960 304
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Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

4. OVERIGE GEGEVENS 



 

 
 
 
 

 

Stichting Citizens Rescue Organization of the Netherlands Antilles, Curaçao

OVERIGE GEGEVENS

Mededeling omtrent het ontbreken van de accountantsverklaring

De vennootschap is niet controleplichtig op grond van Boek 2 Burgerlijk Wetboek Titel 6 van
Toepassing te Curaçao.
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