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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2021 31-12-2020

Bankrekening lopende rekening 33431 16751

Spaarrekening spaarrekening 15000 15002

Totaal Activa 48431 31753

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2021 31-12-2020

LIBA -1647 0

Schooluniformen -878 0

Voedselprogramma -371 1327

Scholarships 14755 3774

Onderhoud gebouwen -368 0

Schooltuin 1936 2409

Calamiteiten 1022 1022

Medische kosten 952 1000

Aisha & Friends -1500 0

Zonnepanelen -3010 0

Totaal bestemmings reserve 10891 9532

Totaal algemene reserve 37540 22221

Totaal passiva 48431 31753
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Inkomsten uit donaties en giften 21927 8834

Waarvan: LIBA 5367

Waarvan: Voedselprogramma 560

Totaal baten van particulieren 21927 8834

Inkomsten uit baten van bedrijven 24000 15649

LIBA 500

Voedselprogramma 3000

Scholarships 17500

Zonnepanelen 3000

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven 250 4250

LIBA 250

Inkomsten uit rente 1 2

Som van de baten 46178 28735

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 46178 28735
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Besteed aan doelstellingen:

LIBA 7764 9653

Schooluniformen 878 4263

Voedselprogramma 5258 4178

Scholarships 6519 4879

Onderhoud gebouwen 368 3695

Schooltuin 473 734

Calamiteiten 0 0

Medische kosten 48 0

Aisha & Friends 1500 0

Zonnepanelen 6010 0

Besteed aan doelstellingen 28818 27402

Wervingskosten:

Totaal Wervingskosten 0 0

Kosten beheer en administratie:

 Overige kosten beheer
en administratie 682 551

Totaal kosten beheer en
administratie 682 551

Som van de lasten 29500 27953

Resultaat

Saldo baten & lasten 16678 782
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Algemene toelichting

Activiteiten

Missie: het helpen van mensen om een vak te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij
uiteindelijk in hun eigen leefomgeving zelfstandig inkomsten kunnen genereren, alsmede het stimuleren van
(vak)onderwijs in de ruimste zin des woords. Visie: wij doen dit door - voornamelijk en samen met onze lokale
partnerorganisatie Lifting the Barriers in Kenia - kinderen een kans op onderwijs te geven door mogelijkheden en
middelen te verstrekken die dit onderwijs mogelijk maken. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van het verplicht
gestelde schooluniform, het verstrekken van leermiddelen, maar ook het bouwen van een school of gedeelten van een
school en het aanbieden van een voedzame lunch.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

De bankstand per 31-12-21 is inclusief een geoormerkte donatie van € 16.000,-, die gereserveerd is voor een nieuw
project: de bouw van fase I van de Mbwana Primary School. Eveneens is inbegrepen in deze bankstand een
vooruitbetaalde reservering van € 7.500 voor de aankomende 3 studiejaren van 3 studenten die wij ondersteunen met
een studiebeurs. De kosten van onze partnerorganisatie LIBA in Kenia zijn i.t.t. voorgaande jaren niet december 2021
uitbetaald, maar in januari 2022. Dit heeft te maken met een wijziging in het schooljaar t.g.v. Covid-19. In 2021 hebben
we 2 nieuwe projecten opgestart en afgerond: een bijdrage aan Aisha & Friends en de plaatsing van zonnepanelen bij de
Makonjemare school.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's

Omschrijving 2021 2020

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten" 0,0% 0,0%

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten" 0,0% 0,0%

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten" 97,7% 98,0%

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten" 2,3% 2,0%
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 10-04-2022

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. Het bestuur heeft de jaarrekening goedgekeurd in haar
vergadering van 10 april 2022. De accountant heeft de jaarrekening op 11 april 2022 akkoord bevonden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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