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31-12-2021 31-12-2020

€ €

21.266 15.088

Saldo spaarrekeningen 2.604 2.604

Effecten (aandelen, obligaties) 0 0

20 18

Totaal liquide middelen 23.890 17.710

Totaal Activa 23.890 17.710

Reserves en Fondsen

Bestemmingsfonds project: Voedselveld 0 586

Kippenfarm 0 0

Ploegbedrijf 0 0

Verhuurbedrijf 0 0

Broodbakoven 0 0

Motorboot 0 0

Ezel met Kar 0 2.630

Small Home 0 0

Watervoorziening 0 0

Hutten 0 0

Vee 165 0

Schoolgeld 8.500 7.500

Diverse projecten 235 0

Reisfonds 8.299 4.299

Eetcafé 4.500 0

School bouwen 0 0

21.699 15.015

2.191 2.695

23.890 17.710

     

23.890 17.710

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

Telling bestemmingsfondsen

Algemene reserves

Totaal reserves en fondsen

Totaal Passiva

Balans

(na resultaatsbestemming)

ACTIVA

Banksaldo

Kassaldo

PASSIVA
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Ref. Werkelijk Werkelijk

2021 2020

€ €

collecten 1 0 0

nalatenschappen 1 0 0

contributies 1 0 0

donaties en giften 1 22.943 31.576

eigen loterijen en prijsvragen 1 0 0

overige baten van particulieren 1 4.574 4.294

27.517 35.870

1 9.073 3.525

baten van loterijorganisaties 1 0 0

subsidies van overheden 1 0 0

1 91.050 37.185

Som van de baten 127.640 76.580

0 0

Saldo financiële baten en lasten 4 0 0

0 0

127.641 76.580

1 4.872 5.414

1 1.328 2.849

1 863 0

1 3.809 4.405

1 1.366 0

1 2.061 2.882

1 2.629 580

1 2.560 0

1 2.994 2.885

1 8.229 14.476

1 6.584 4.169

1 17.789 19.992

1 0 0

1 0 911

1 5.816 0

1 41.761 265

1 12.029 3.426

1 4.001 4.216

118.689 66.470

2 2.339 892

3 434 275

121.461 67.637

6.179 8.943

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Totaal van de lasten

Saldo van baten en lasten

Ezel met Kar

Watervoorziening

Hutten

Vee

Noodhulp

BATEN

totaal baten van particulieren

baten van bedrijven

ontvangen van andere organisaties zonder winststreven

baten als tegenprestatie voor de levering van producten 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

Overige baten

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

Staat van Baten en lasten

Motorboot

Small Home

Eetcafé 

Verhuurbedrijf

Broodbakoven

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

Voedselveld

Kippenfarm

Ploegbedrijf

Schoolgeld

Diverse projecten

Reisfonds

School bouwen

- overige bestedingen aan doelstellingen

Besteed aan doelstellingen
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Voedselveld -                 6.000

Voedselveld 586-                 -5.414

Kippenfarm -              50

Kippenfarm -                 -50

Ploegbedrijf -                 0

Ploegbedrijf -                 0

Verhuurbedrijf -                 0

Verhuurbedrijf -                 0

Broodbakoven 100                 0

Broodbakoven 100-                 0

Motorboot -                 250

Motorboot -                 -1.250

Ezel met Kar 1-                      3.210

Ezel met Kar 2.629-             -580

Small Home 2.550              0

Small Home -2.550             0

Watervoorziening 35                   800

Watervoorziening 35-                   -800

Hutten -                 7.305

Hutten -                 -11.353

Vee 6.749              2.875

Vee 6.584-             -2.875

Schoolgeld 18.789           27.492

Schoolgeld 17.789-            -19.992

Diverse projecten 235                 0

Diverse projecten -                 0

Reisfonds 4.000             4.000

Reisfonds -                 -911

Eetcafé 10.316            0

Eetcafé 5.816-              0

School bouwen 41.761            0

School bouwen 41.761-            0

Noodhulp 845                 2.860

Noodhulp 12.029-           -3.426

4.499-             8.191                  

10.678           752                     

6.179            8.943              

92,99% 86,80%

97,72% 98,27%

1,83% 1,16%

0,36% 0,41%

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: 

afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project: 

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

Bestemming saldo van baten en lasten

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:

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: 
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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 Kenia 

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. 

De stichting beschikt over het CBF keurmerk.

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

2021 2020

€ €

4.286             -                     

586                 5.414                 

4.872             5.414                 

1.328              2.799                 

-                 50                       

1.328              2.849                 

863                 -                     

-                 -                     

863                 -                     

3.809             4.405                 

-                 -                     

3.809             4.405                 

1.266              -                     

100                 -                     

1.366              -                     

2.061              1.632                 

-                 1.250                 

2.061              2.882                 

-                 0-                         

2.629             580                    

2.629             580                    

10                    -                     

2.550              -                     

2.560             -                     

2.959              2.085                 

35                   800                    

2.994             2.885                 

8.229             3.123                 

-                 11.353                

8.229             14.476               

-                 1.294                 

6.584             2.875                 

6.584             4.169                 

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

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Watervoorziening

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

Ezel met Kar

Motorboot

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

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

Verhuurbedrijf

De ontvangen gelden komen uit giften van particulieren, bedrijven, fondsen en uit eigen acties. 

Een deel van deze gelden is geschonken met een bestemming. Dat geld wordt dan ook alleen voor die bestemming gebruikt. 

In principe worden de ontvangen gelden in het jaar van ontvangst besteed. 

Echter technisch is dat niet altijd realiseerbaar omdat er vaak veel geld de laatste maanden binnenkomt. 

Dat had als gevolg dat er eind 2021 nog € 23.890,48 op de rekening stond. 

Daarvan is € 21.699,15 gekoppeld aan een bestemmingsfunctie en het resterende deel € 2.191,31 is continuïteitsreserve (conform de adviezen van 

het CBF). 

(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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-                 0-                         

17.789            19.992               

17.789            19.992               

-                 -                     

-                 -                     

-                 -                     

Reisfonds

-                 0-                         

-                 911                     

-                 911                     

Eetcafé 

-                 -                     

5.816              -                     

5.816              -                     

School bouwen

-                 265                    

41.761            -                     

41.761            265                    

Noodhulp

-                 0-                         

12.029           3.426                 

12.029           3.426                 

4.001             4.216                 

Telling toelichting 1 118.689         66.470              

(2) Kosten werving

50 0

0 0

 Kosten mailing akties 103 145

117 192

2.069 554

2.339 892

(3) Kosten beheer en administratie

0 0

 Reiskosten bestuur 0 0

 Contributies, o.a. CBF 273 60

161 215

434 275

121.461 67.637

(4) Financiële baten en lasten

Rentebaten 0 0

Rentelasten (negatief bedrag invullen) 0 0

dividend 0 0

koerswinsten 0 0

kosten beleggingen (negatief bedrag invullen) 0 0

0 0

Toelichting

In 2021 waren er 19 vrijwilligers werkzaam voor het Kenya Project

 Website en hostingkosten 

 Overige kosten eigen fondswerving en door bureau 

 Kosten administratie 

 Overige kosten beheer en administratie (merendeel bankkosten) 

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 de bestuursleden 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 

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Diverse projecten

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Schoolgeld

Stichting Steunfonds "Kenya Project"

 Exploitatiekosten winkel (stroom / container) 

besteding vanuit baten boekjaar 

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar
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Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 25-1-2022

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm

Voedselveld

Kippenfarm

Ploegbedrijf

Verhuurbedrijf

Broodbakoven

Motorboot

Ezel met Kar

Small Home

Watervoorziening

Hutten

Vee

Schoolgeld

Diverse projecten

Reisfonds

Eetcafé 

School bouwen

Noodhulp

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Overig

- Structurele en noodhulp

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Opleidingen en cursussen

- Aankoop en beheer

- Aankoop en beheer

- Structurele en noodhulp

- Overig

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.

- 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 3 februari 2022 

geconcludeerd dat de balans per 31 december 2021 en het inkomsten- en uitgavenoverzicht van 2021 correct zijn weergegeven. Er hebben na 

balansdatum geen andere gebeurtenissen plaatsgevonden, dan hierboven genoemd, die hier vermeld dienen te worden.

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 2021 en het inkomsten- en 

uitgavenoverzicht van 2021 correct zijn weergegeven.
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