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31-12-2016 31-12-2015

€ €

3.907 2.732

Saldo spaarrekeningen 17.500 8.410

Effecten (aandelen, obligaties) 0 0

20 20

Totaal liquide middelen 21.427 11.162

Totaal Activa 21.427 11.162

Reserves en Fondsen

Bestemmingsfonds project: Voedselveld 680 0

Kippenfarm 1.449 0

Ploegbedrijf 2.010 0

Verhuurbedr 2.500 0

Small Home 0 0

Watervoorz 0 0

Hutten 821 0

Vee 0 0

Schoolgeld 0 0

Diverse prj 0 0

Reisfonds 1.698 0

Guesthouse 0 0

9.157 0

12.270 11.162

21.427 11.162

     

21.427 11.162

Telling bestemmingsfondsen

Algemene reserves

Totaal reserves en fondsen

Totaal Passiva

Balans
(na resultaatsbestemming)

ACTIVA

Banksaldo

Kassaldo

PASSIVA

Stichting Steunfonds "Kenya Project"
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Ref. Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

collecten 1 0 0

nalatenschappen 1 0 0

contributies 1 0 0

donaties en giften 1 32.745 28.791

eigen loterijen en prijsvragen 1 0 0

overige baten van particulieren 1 7.616 9.158

40.361 37.949

1 8.024 5.733

baten van loterijorganisaties 1 0 0

subsidies van overheden 1 0 0

1 45.258 33.900

Som van de baten 93.643 77.582

0 0

Saldo financiële baten en lasten 4 63 117

0 0

93.706 77.699

1 8.420 5.022

1 1.051 3.400

1 2.015 3.370

1 0 0

1 0 1.700

1 7.520 17.840

1 2.552 4.708

1 4.554 7.017

1 4.919 9.044

1 40.720 26.058

1 483 1.142

1 3.302 1.145

1 4.423 0

1 2.754 2.851

82.713 83.296

2 248 825

3 480 246

83.441 84.367

10.265 -6.669

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Totaal van de lasten

Saldo van baten en lasten

Schoolgeld

Diverse prj

Reisfonds

Guesthouse

- overige bestedingen aan doelstellingen

Besteed aan doelstellingen

Verhuurbedr

Broodbakoven

Small Home

Watervoorz

Hutten

Vee

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

Voedselveld

Kippenfarm

Ploegbedrijf

BATEN

totaal baten van particulieren

baten van bedrijven

ontvangen van andere organisaties zonder winststreven

baten als tegenprestatie voor de levering van producten 

Overige baten

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

Staat van Baten en lasten
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Voedselveld 9.100             5.000

Voedselveld 8.420-             -5.000

Kippenfarm 2.500           3.400

Kippenfarm 1.051-              -3.400

Ploegbedrijf 4.025             0

Ploegbedrijf 2.015-              0

Verhuurbedr 2.500             0

Verhuurbedr -                 0

Broodbakoven -                 0

Broodbakoven -                 0

Small Home 7.500             15.000

Small Home 7.500-             -15.000

Watervoorz -                 75

Watervoorz -                 -75

Hutten 5.375              1.400

Hutten 4.554-             -1.400

Vee 4.015              4.600

Vee 4.015-              -4.600

Schoolgeld 16.295           18.385

Schoolgeld 16.295-           -18.385

Diverse prj 250                650

Diverse prj 250-                -650

Reisfonds 5.000             1.145

Reisfonds 3.302-             -1.145

Guesthouse 3.500             0

Guesthouse 3.500-             0

9.157              -                    

1.108              6.669-                

10.265         6.669-              

88,3% 107,2%

99,1% 98,7%

0,3% 1,1%

0,6% 0,3%

Ratio's

- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)

- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten)

- kosten eigen fondsenwerving /baten eigen fondsenwerving

- kosten beheer & administratie/totaal lasten

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

Telling toename afname in bestemmingsfondsen

toe-/afname algemene reserves

Saldo van baten en lasten/resultaat

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

Stichting Steunfonds "Kenya Project"
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Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met 

uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

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. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de 

jaarrekening genummerd.

Effecten

Liquide middelen

 In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelsel- en schattingswijzigingen

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

Vergelijking met voorgaand jaar

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten en vestigingsadres

De stichting heeft tot doel: 

Het zonder winstoogmerk verzamelen en beschikbaarstellen van startgelden voor het opzetten van bedrijfjes door alleenstaande vrouwen in Kenya 

en andere Afrikaanse landen en het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 

Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd op de website van de stichting.

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.

Stichting Steunfonds "Kenya Project"
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op 

naam). 

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst 

minus inkoopprijs).

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.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de Balans

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze 

betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een 

periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.

Baten

Algemeen
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Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

-                 22                      

8.420             5.000                

8.420             5.022                

-                 -                    

1.051              3.400                

1.051              3.400                

-                 3.370                

2.015              -                    

2.015              3.370                

-                 -                    

-                 -                    

-                 -                    

-                 1.700                 

-                 -                    

-                 1.700                 

20                  2.840                

7.500             15.000              

7.520             17.840              

2.552             4.633                

-                 75                      

2.552             4.708                

-                 5.617                 

4.554             1.400                

4.554             7.017                 

904                4.444                

4.015              4.600                

4.919             9.044                

24.425           7.673                 

16.295           18.385              

40.720           26.058              

233                492                    

250                650                    

483                1.142                 

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Diverse prj

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Vee

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Schoolgeld

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Watervoorz

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Hutten

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Broodbakoven

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Small Home

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Ploegbedrijf

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Verhuurbedr

Ontvangen gelden, gekoppeld aan een project zijn: Voedselvelden € 9.100,- Kippenfarm € 2.500,- Ploegbedrijf € 4.025,- Verhuurbedrijf € 2.500,- 

Gehandicapten tehuis € 7.500,- Hutten € 5.375,- Vee (koeien, geiten en kippen) € 4.015,-  

Onderwijs / schoolgeld € 16,295,- Medicijnen € 250,- Reisfonds € 5.000,- Guesthouse € 3.500,-                                                    

In principe worden de ontvangen gelden in hetzelfde jaar besteed. Dit jaar ontvingen wij medio december enkele forse giften met bestemming. Een 

deel van dat geld kon pas begin 2017 worden uitgegeven. Een gevolg is dat het totale bedrag van de bestemmingsfondsen is toegenomen. De baten 

zijn, mede daardoor, dit jaar 20,63%  (€ 16.028,-) hoger dan in 2015.

(1) Besteed aan doelstellingen

Voedselveld

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Kippenfarm

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
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Reisfonds

-                 -                    

3.302             1.145                  

3.302             1.145                  

Guesthouse

923                -                    

3.500             -                    

4.423             -                    

2.754             2.851                 

Telling toelichting 1 82.713           83.296              

(2) Kosten werving

0 506

0 0

 Kosten mailing akties 248 319

0 0

248 825

(3) Kosten beheer en administratie

0 0

 Reiskosten bestuur 0 0

 Contributies, o.a. Partin 60 60

420 186

480 246

83.441 84.367

(4) Financiële baten en lasten

Rentebaten 63 117

Rentelasten (negatief bedrag invullen) 0 0

dividend 0 0

koerswinsten 0 0

kosten beleggingen (negatief bedrag invullen) 0 0

63 117

Toelichting

 Website en hostingkosten 

 Overige kosten eigen fondswerving 

 Kosten administratie 

 Overige kosten beheeer en administratie 

Totaal van de lasten

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Er vindt zelfs nauwelijks vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal 

worden deze kosten niet gedeclareerd. 

De kosten voor projectbezoeken worden gefinancierd uit een speciaal opgericht reisfonds waaraan alle vijf bestuursleden € 1.000,- betalen. 

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

  Overige bestedingen aan doelstellingen

 Folders en banieren 

Stichting Steunfonds "Kenya Project"
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Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 2-6-2017

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm

Voedselveld

Kippenfarm

Ploegbedrijf

Verhuurbedr

Small Home

Watervoorz

Hutten

Vee

Schoolgeld

Diverse prj

Reisfonds

Guesthouse

- Overig

- Structurele en noodhulp

- Structurele en noodhulp

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Opleidingen en cursussen

- Overig

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen 

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

Na de balansdatum is een jaarrekening opgemaakt conform RJ650. Door het administratiekantoor W. Goossens is op 1 juni 2017 geconcludeerd 

dat de balans per 31 december 2016 en het inkomsten- en uitgavenoverzicht van 2016 correct zijn weergegeven. Er hebben na balansdatum geen 

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

Overige gegevens

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

Om de hoge kosten van een controleverklaring door een accountant voor de jaarrekening te vermijden is de controle door een administratiekantoor 

uitgevoerd. Het administratiekantoor W. Goossens heeft de samenstellingsverklaring volgens Nederlands recht uitgevoerd, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard zijn wij ondersteund bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). W. Goossens heeft daarbij zijn 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Daarbij zijn controle- en 

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die hen in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 

getrouwheid van de jaarrekening. Op grond van die werkzaamheden concluderen zij dat de balans per 31 december 2016 en het inkomsten- en 

uitgavenoverzicht van 2016 correct zijn weergegeven.
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