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Balans
Activa
Liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

Bankrekening Rabobank Kapelle NL82RABO0315364300

17.604

15.089

Totaal Activa

17.604

`

15.089

Passiva
Eigen vermogen

31-12-2018

31-12-2017

Reserve

17.604

15.089

Totaal passiva

17.604

15.089

3

Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Inkomsten uit collectes en giften
Inkomsten uit acties
Rente

4.373
5.095
3

5.674
943
24

Totaal baten

9.471

6.641
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2018
Besteed aan donaties
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten

`

Saldo baten & lasten
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Werkelijk 2017

6.700
255

6.200
204

6.955

6.404

2.515

237

Algemene toelichting
Activiteiten
Kansarme kinderen in Gambia een toekomst bieden door het laten volgen van onderwijs in
combinatie met ondersteuning van de thuissituatie

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.
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 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 stichting heeft geen werknemers in dienst.

Toelichting bestuur
Het ontvangen bedrag aan giften en collectes is in het kalenderjaar 2018 lager dan in het voorgaande
jaar, maar door de ruim 3.000 euro die we ontvangen van de concerten van het projectkoor
Walcheren 4 Freedom zijn de totale inkomsten ruimschoots hoger. De Stichting ontvangt circa 4.100
euro aan giften en collectes. Er wordt bijna 7.000 euro betaald aan schoolgeld. Omdat het vrijwel
niet meer mogelijk is om alle kinderen individueel te volgen, geven we voor het eerst financiele steun
aan een school waardoor de salarissen van de leraren kunnen worden gegarandeert en een volledige
klas kinderen naar school kan blijven gaan. De vooruitontvangen giften van sponsoren worden in kas
gehouden, waardoor er ruim voldoende dekking is om toekomstige uitgaven voor schoolgeld te
garanderen.
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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 15-10-2019
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten
In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming
goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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