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Accountantsrapportage



Algemeen

De stichting is statutair opgericht op 24 februari 2006 en ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel te Den Haag nummer 27285892



Jaarstukken 2020

·       Jaarverslag van het bestuur

·       Jaarrekening

·       Overige gegevens



Jaarverslag van het bestuur

De stichting Vrienden van Makeni

De stichting heeft ten doel de mensen in Zambia in het algemeen en de mensen van Makeni in

het bijzonder te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun bestaan.

We doen dit door het inzetten van deskundigen, het geven van advies en financiële bijdragen.

Daarom zetten we ons in om middelen (giften, subsidies, donaties, materialen) 

en deskundigheid (vrijwilligers) te verwerven.

Enkele van onze bijzondere bestedingen in 2020 zijn:

- bijdragen aan schoolgeld en bijkomende schoolkosten van

  de  kinderen van het weeshuis                                                                       2.521€       

- cursusgeld voor een beroepsopleiding of vervolgstudie

  van kinderen van het weeshuis                                                                      151€          

 - aanschaf kopieerapparaat 980€          

   bijdrage aan het finacieel jaarverslag van MEC 500€          

Enkele van onze bijzondere donoren in 2019  zijn:

Stichting Oecumenische Vieringen Groningen  € 78

Donoren aan het schoolfonds        € 1.425



Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:

Voorzitter           mevrouw  G.J.W. Veldkamp-Dil

Secretaris            de heer G. Klaassen

Penningmeester  de heer J.W. Kars

Bestuurslid         de heer P. v.d. Nieuwenhoff

Bestuurslid         de heer A. Meems

Het bestuur heeft in 2020 een keer vergaderd. De belangrijkste agendapunten waren:

Beleid op MEC

Positie en doelen van onze stichting

Bijdrage aan de kliniek in Mwomboshi

Communicatie MEC met Vrienden van Makeni

Bijdrage aan het kopieerapparaat



Jaarrekening

·       Balans

·       Staat van baten en lasten

·       Toelichting



Balans per 31 december 2020

      31.12.20 31.12.19

€ €

Actief

1]

13.331 15.587

13.331 15.587

         

13.331 15.587

Passief

2] 10.770 12.814

3] 2.561 2.773

13.331 15.587

13.331 15.587

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

Algemene reserve

Vlottende activa

Liquide middelen

Vorderingen

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserve

(na resultaatbestemming)



Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€

Brutobedrijfsresultaat 4] -2.076 -1.349

Overige bedrijfskosten 5] 180 177

Som der kosten 180 177

Bedrijfsresultaat -2.256 -1.526

Financiële baten en lasten 6] 0 0

-2.256 -1.526

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

Toelichting 

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrienden van Makeni bestaan o.m. uit :

b.  beoordelen van aanvragen en financiële ondersteuning van hun projecten

    projecten aanvraag MEC aan donoren lopen via en/of in samenwerking met de Stichting 

Resultaat na belastingen

a. onderhouden van contacten met MEC

c. werven van fondsen, onderhouden van contacten met sponsoren

d. bijhouden  van een website  

e. begeleiden van vrijwilligers



Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende 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 voor zover zij op de balansdatum zij gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen 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

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Brutobedrijfsresultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten inclusief de gemeentelijke

vergoeding en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen

lasten. De baten en lasten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds

vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de 

goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen

zodra deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1] Vlottende activa

31.12.2020 31.12.2019

€ € 

3.744 6.000

9.587 9.587

0 0

0 0

13.331 15.587

 

Bestuur rekening, rekening courant

Bestuur rekening, spaarrekening

SNS Meersparen

Vorderingen



Stichtingsvermogen

31.12.2020 31.12.2019

€ € 

Bestemmingsreserve 10.770 12.814

Algemene reserve 2.561 2.773

13.331 15.587

2] Bestemmingsreserve

2020 2019

€ € 

Stand per 1 januari 12.814 15.038

Inkomsten minus uitgaven -2.410  -3.724

           

10.404 11.314

Mutatie algemene reserve 366         1.500

Stand per 31 december 10.770  12.814

3] Algemene reserve

2020 2019

€ € 

2.773 2.074

154 2.199

2.927 4.273

Mutatie bestemmingsreserve -366 -1.500

2.561 2.773

Stand per 1 januari

Inkomsten minus uitgaven

Stand per 31 december



Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening

4] Brutobedrijfsresultaat

2020 2019

€ € 

Baten 2.229 7.522

Lasten 4.305 8.871

-2.076 -1.349

  

Baten:

2020 2019

€ € 

1.425 2.132

Giften 709 5.390

95

2.229 7.522

Lasten:

2020 2019

€ € 

2.672 5.750

1.633 3.121

4.305 8.871

Uitgaven gebouwen

Uitgaven scholing

Uitgaven tgv projecten vrijwilligers

Overige 

Overige opbrengsten

Donateurs

Giften tgv projecten 



5] Overige bedrijfskosten

2020 2019

€ € 

180 161

6] Financiële baten en lasten

2020 2019

€ € 

0 0

0 0

Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 12 februari 2021

G.J.W. Veldkamp-Dil J.W.Kars

(Voorzitter van de stichting) (Penningmeester van de stichting)

Algemene kosten

Rente Bestuur rekening, 



Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen terzake opgenomen.

Resultaatbestemming 2019

De resultaatbestemming inzake boekjaar 2019 is door het bestuur van de stichting

vastgesteld conform het hiertoe gedane voorstel, € 2.224 is in mindering gebracht op de

de bestemmingsreserve en  €  699 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

-2.256€    

als volgt te bestemmen; een bedrag van          € -2.044 in mindering te brengen op

de bestemmingsreserve en          € -212 in mindering te brengen op de 

algemene reserve.

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Door het bestuur wordt voorgesteld om het resultaat van het verslagjaar ad 
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