Stichting Elimu Foundation
Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen
Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com

Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016
Voor u ligt het door de penningmeester opgestelde financieel jaarverslag van de Stichting Elimu Foundation.
Het rapport is als volgt opgebouwd:
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Financieel Jaarverslag 2016 Stichting Elimu Foundation

1.1 Algemene informatie over de organisatie
Stichting Elimu Foundation is opgericht bij notariële akte d.d. 12 oktober 2001 en statutair gevestigd te
Voorthuizen in de gemeente Barneveld.
Doelstelling
De doelstelling en de (vermogens) grondslag van Stichting Elimu Foundation is als volgt in de statuten
omschreven:
Artikel 2:
1. De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van persoonlijkheids- en kennisontwikkeling van met name jonge vrouwen in minder
ontwikkelde landen door het geven van advies, informatie, uitwisseling van ervaringen, consultancy services,
materiële of financiële ondersteuning aan lagere- en middelbare scholen, instellingen voor beroepsonderwijs
en/of andere organisaties die zich richten op vorming in brede zin van jonge mensen;
Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het ondersteunen van lagere- en middelbare scholen, instellingen voor beroepsonderwijs en andere
organisaties in minder ontwikkelde landen die zich richten op het uitrusten van jongeren met kennis die ze
kunnen gebruiken voor zowel persoonlijke als maatschappelijke ontwikkeling;
Door het leveren van materiele of financiële bijdragen (direct of indirect), het geven van advies en/of
informatie alsmede door het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen en bewustwordings activiteiten;
alles in de ruimste zin.
Artikel 3:
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
Subsidies en donaties;
Schenkingen, erfstellingen en legaten;
Alle andere verkrijgingen en baten.
2. Het bestuur besluit over het aanvaarden van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Samenstelling van het bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2016 is als volgt:
De heer
J.H. de Wilde
voorzitter
Mevrouw
L.C. Willemse-Hollestelle
secretaris
De heer
F.T. Bakema
penningmeester
Mevrouw
M.H. Sijbesma-Feenstra
lid
vacature
Kamer van koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (kantoor Arnhem) onder
nummer 08102001.
Belastingen
Instelling van algemeen nut
Stichting Elimu Foundation is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Door de belastingdienst is een beschikking ANBI afgegeven onder RSIN/fiscaal nummer 810344269 die geldt
vanaf 1 januari 2008. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over
de ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd.
VPB en BTW
Gegeven haar doelstelling en activiteiten wordt de stichting niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.
Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor te verrichten werkzaamheden.
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2.1 Balans per 31 december 2016
Bedragen afgerond in €
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015
Activa
Vaste activa

0

0

78
23

220
0

31.443

40.558

31.544

40.778

Vlottende activa:
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen giften
Liquide Middelen:
Rabobank

31-12-2016 31-12-2015
Passiva
Eigen vermogen

2.707

2.737

Bestemmingsfondsen:
Projecten (URDT GS)
22.492
Water supply project URDT 6.336

31.696
6.336

Kort lopende schulden:
te betalen kosten

9

9

31.544

40.778

2.2 Staat van baten en lasten 2016
Bedragen afgerond in €

2016

2015

16.796

25.220

Baten
Baten uit fondsenwerving algemeen URDT GS
Baten uit fondsenwerving specifieke projecten:
- Water supply project URDT Campus
- Community School Kanywamiyaga
- laptops project Epicentre + URDT
totaal fondsenwerving specifieke projecten

0
4.500
10.057

12.160
5.000
0
14.557

17.160

Totaal baten uit fondsenwerving

31.353

42.380

Rente baten
Totaal van de baten

78
31.431

220
42.600

Lasten
Besteding aan doelstellingen:
Bestemmingsfonds URDT Girlsschool
Best.fonds Water supply project URDT Campus
Community School Kanywamiyaga
Laptops project Epicentre + URDT

16.796
0
4.500
10.057

Totaal besteding aan doelstellingen
Overige lasten:
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Bankkosten
Totaal overige lasten
Totaal van de lasten
Exploitatie tekort/overschot

25.220
12.160
5.000
0
31.353

0
0
108

42.380

0
0
92
108
31.461
30 -/-

92
42.472
128

Het exploitatie tekort/overschot wordt ten laste/gunste van het eigen vermogen gebracht.
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor ANBI’s.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
Geheel afgeschreven materiele vaste activa zijn niet in het overzicht materiele vaste activa opgenomen.
Vlottende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarden onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Bestemmingsfondsen
Stichting Elimu Foundation ontvangt van giftgevers ook giften ten behoeve van specifieke activiteiten c.q.
projecten. De aan het einde van het jaar nog niet bestede giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De
bestemmingsfondsen zijn te onderscheiden naar de te onderkennen activiteiten c.q. projecten.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de laten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Uitganspunt hierbij is:
1. alle giften van derden worden volledig aangewend voor besteding aan activiteiten c.q. projecten.
2. alle (overige) lasten worden voldaan uit de rente c.q. overige inkomsten.
3. Mochten de overige lasten niet volledig uit de rente c.q. overige inkomsten voldaan kunnen worden dan
worden ze ten laste van het eigen vermogen gebracht, zolang er sprake is van een positief vermogen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Uitgangspunt hierbij is:
1. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn.
2. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
3. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en schenkingen opgenomen.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. De rentebaten worden opgenomen van het jaar waar deze betrekking op hebben.
Lasten
De lasten worden opgenomen over het jaar waar deze betrekking op hebben.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016
Bedragen afgerond in €

31-12-2016

31-12-2015

78
23
101

220
0
220

585
30.858
31.443

120
40.438
40.558

Vlottende activa
Deze post is als volgt te specificeren:
Rentebaten Rabobank
Giften
Liquide middelen
Deze post is als volgt te specificeren:
Rabobank rek.crt. NL39RABO0335963315
Rabobank sparen NL91RABO3627383257
Eigen Vermogen
Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:
Stand per 1 januari 2016
2.737
Af: exploitatie tekort 2016
30
Stand per 31 december 2016
2.707

Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen kan als volgt worden weergegeven:
URDT Girlsschool URDT Campus water supply project
Stand per 1 januari 2016
31.696
6.336
Baten uit fondsenwerving
16.796 +
0+
Bestedingen aan doel
26.000 -/0 -/Stand per 31 december 2016
22.492
6.336
Kortlopende schulden
Deze post is als volgt te specificeren:
Te betalen bankkosten betreffende de rekening courant

9

9
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
Bedragen afgerond in €

31-12-2016

31-12-2015

Baten
Baten uit fondsenwerving algemeen URDT GS
Baten uit fondsenwerving specifieke projecten:
- Water supply project URDT Campus
- Community School Kanywamiyaga
- laptops project Epicentre + URDT
totaal fondsenwerving specifieke projecten
Totaal baten uit fondsenwerving

16.796

0
4.500
10.057

Rente baten
Totaal van de overige baten

25.220

12.160
5.000
0
14.557
31.353

17.160
42.380

78
78

220
220

Lasten
Besteding aan doelstellingen:
Bestemmingsfonds URDT Girlsschool
Best. Watersupply project URDT Campus
Community School Kanywamiyaga
Laptops project Epicentre + URDT

16.796
0
4.500
10.057

Totaal besteding aan doelstellingen
Overige lasten:
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Bankkosten
Totaal overige lasten
Totaal van de overige lasten

25.220
12.160
5.000
0
31.353

0
0
108

Kengetallen
Totale bestedingen aan doelstellingen in % van baten uit fondsenwerving
Totale bestedingen aan doelstellingen in % van totale baten

42.380

0
0
92
108
108

100%
99,75%

92
92

100%
99,48%

Overige toelichting
Ten behoeve van de continuïteit van de door haar gesteunde projecten streeft de Stichting Elimu Foundation er
naar jaarlijks minimaal € 25.000 aan fondsen te werven voor de URDT Girlsschool in Kagadi Uganda. Dit
inclusief support aan mogelijke andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen en al dan niet
gelieerd zijn aan de URDT (Uganda Rural Development and Training Programme), zoals bijvoorbeeld:
de ondersteuning van de CSK (Community School in Kanywamiyaga), waar een zelfde soort
leermethodiek wordt gevolgd als binnen de URDT Girlsschool. De CSK wordt qua leermethodiek
door de URDT ondersteunt en financieel (via stichting Elimu Foundation) door de Stichting
Kansrijk;
- In 2016 het laptops project ten behoeve van diverse URDT onderdelen;
- De ARU (African Rural University).
Aldus opgesteld te Voorthuizen d.d. 28 april 2017.

F.T. Bakema
Penningmeester

6
Financieel Jaarverslag 2016 Stichting Elimu Foundation

3.1 Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het bestuur van Stichting Elimu Foundation heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld d.d. 31 mei 2017.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals weergegeven in paragraaf 2.2 en ten laste
gebracht van het eigen vermogen zoals weergegeven in paragraaf 2.1 en 2.4.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum aanwezig die het verantwoorde vermogen per balansdatum
beïnvloeden.
Controleverklaring
Gelet de aard en omvang van de Stichting Elimu Foundation en gekoppeld aan het kostenaspect heeft er geen
onafhankelijke accountantscontrole plaatsgevonden.
Het bestuur heeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van de Stichting Elimu Foundation te
Voorthuizen gecontroleerd aan de hand van de door de penningmeester bijgehouden administratie en overige
stukken. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
vastlegging en overige toelichting.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Stichting Elimu Foundation per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.
Aldus getekend te Amsterdam, 31 mei 2017.
Ondertekening door bestuurders

J.H de Wilde
Voorzitter

L. Willemse-Hollestelle
Secretaris
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