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Stichting Care Foundation The Gambia

Herman van den Bergstraat 38

2025 GS  Haarlem

t.a.v. Bestuur stichting

Hoofddorp, 14 maart 2017

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van Stichting Care Foundation The Gambia 

betrekking hebbend op het jaar 2016.

Ingevolge uw opdracht is de jaarrekening 2016 samengesteld aan de hand van de door  

u verstrekte administratieve bescheiden, alsmede de door u verschafte nadere toelichtingen.

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,

A.M. Meyerink



Gegevens van de Stichting

Naam, plaats en rechtsvorm

Statutaire naam : Stichting Care Foundation The Gambia

Vestigingsplaats : Haarlem

Rechtsvorm : Stichting 

De stichting is bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 34150552.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de inzameling van geld voor humanitaire hulp en de bouw/uitbreiding van 

een schoolproject in Gambia en de aanschaf van onderwijsmateriaal, alsmede de ondersteuning van

ouders bij het geven van onderwijs aan hun kinderen, en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn des

woords.

Samenstelling bestuur

voorzitter : I.de Rijk

secretaris : M.Jarju

penningmeester : I. de Rijk

bestuurslid : L.P.J. van Baest



BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa - -

Materiële vaste activa 987 1.460

Financiële vaste activa - -

987 1.460

Vlottende activa

Voorraden - -

Vorderingen en overlopende activa 0 3.450

Liquide middelen 19.397 9.361

19.397 12.811

20.384 14.271

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds 13.884 12.819

Fonds activa bedrijfsvoering - -

13.884 12.819

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden - -

Kortlopende schulden en

overlopende passiva 6.500 1.452

20.384 14.271

€ €

31 december 2016 31 december 2015
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Baten

Giften, donaties en baten uit fondswerving 72.567 76.244

Overige baten - -

Totaal Baten 72.567 76.244

Lasten

Verstrekte steun aan projecten 63.439 33.295

Afschrijvingen op (im) materiele - -

vaste activa 474 474

uitvoeringskosten eigen organisatie 7.205 9.462

71.118 43.231

Bedrijfsresultaat 1.449 33.013

Bijzondere baten en lasten 0 0

Financiële baten en (lasten) 384 -6

Valuta- en betalingsverschillen 0 0

384

Resultaat voor belastingen 1.065 -6

Verdeling resultaat

Bestemmingsfonds 1.065 33.018

fonds activa bedrijfsvoering - -

1.065 33.018

€

2016

€

2015

Staat van Baten en Lasten
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TOELICHTING

Algemeen

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het inzamelen van geld voor het verstrekken

van humanitaire hulp in Gambia

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten 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 het opmaken van de jaarrekening bekend

zijn geworden.

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers 

per balansdatum.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt 

tegen de koers van afwikkeling. 

De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden, rekening houdend

met eventuele dekkingstransacties, opgenomen in de resultatenrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een

bedrag voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Ten aanzien van posten begrepen in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn genomen indien en

voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's die hun oorsprong

vinden in het boekjaar rekening is gehouden. De kosten zijn gebaseerd op de historische 

uitgaafprijs.

Vorderingen

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd 

met de afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend 

met een eventuele residuwaarde en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen bedragen 

een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt:

€

Grond & 

gebouwen

Machines & 

installaties Inventaris

Vervoer-

middelen Totaal

Aanschafwaarde 2.368 2.368

Cumulatieve afschrijvingen -908 -908

Boekwaarde 1.460 1.460

Mutaties 2016

Investeringen 0 0

Afschrijvingen -474 -474

Afschrijvingen desinvesteringen 0

-474 -474

Aanschafwaarde 2.368 2.368

Cumulatieve afschrijvingen -1.381 -1.381

Boekwaarde 987 987

Afschrijvingspercentage 20%

Vlottende activa € €

2016 2015

Vorderingen en overlopende activa

Overige vlottende activa

Overige overlopende activa 0 3.450

0 3.450

Totaal vorderingen en overlopende activa 0 3.450

Liquide midddelen

ABN AMRO 434396850 0 0

ABN AMRO 552412686 18.713 7.095

ING 2322898 684 2.266

ING 2322898 Spaar 0 0

ING 712702 0 0

19.397 9.361

1 januari 2016

31 december 2016
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PASSIVA

Eigen vermogen

€ €

Bestemmingsfonds 2016 2015

Stand per 1 januari 12.819 -20.199

bij resultaat boekjaar 1.065 33.018

vrijval fonds activa bedrijfsvoering - -

af resultaat boekjaar 0 0

Stand per 31 december 13.884 12.819

€ €

Fonds activa bedrijfsvoering 2016 2015

Stand per 1 januari - -

af vrijval fonds activa bedrijfsvoering - -

bij toevoeging fonds - -

Stand per 31 december - -

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva
€ €

2016 2015

Overige schulden en overlopen passiva

Kortlopende lening 5.000 0

Accountantskosten 1.500 1.452

Algemene kosten - -

Totaal kortlopende schulden en

overlopende passiva 6.500 1.452

Jaarrekening Care Foundation 2016 beknopte W en V.xls



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ €

BATEN 2016 2015

Giften, donaties en baten uit fondsenwerving

Projecten Gambia 72.567 76.244

Lasten

Verstrekte steun aan projecten

Projecten Gambia 63.439 33.295

Afschrijving op (im)materiële vaste activa

Vervoermiddelen 474 474
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Uitvoeringskosten eigen organisatie € €

2016 2015

Huisvestingskosten - -

Vervoermiddelen 1.256 2.873

Verkoopkosten 2.768 1.552

Kantoorkosten 1.605 3.585

Algemene kosten 1.577 1.452

7.205 9.462

Hieronder volgt per rubriek een nadere detaillering van deze kosten.

Huisvestingskosten

Huren - -

Kosten vervoermiddelen

Overige kosten vervoermiddelen 1.256 2.873

Verkoopkosten

Representatiekosten 30 0

Reis- en verblijfkosten 2.738 1.552

Foto's projecten - -

2.768 1.552

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 30 472

Telefoon en porti 810 1.064

Drukwerk - 0

Overig 765 2.049

1.605 3.585

Algemene kosten

Accountantskosten 1.512 1.452

Overige algemene kosten 65 -

Juridische/notarieële kosten - -

1.577 1.452

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bijzondere baten en lasten 0 0

Bank / derden 384 -6

384 -6
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Beloning van bestuurders

Behoudens vergoeding van reiskosten zijn aan de bestuurders als zodanig geen vergoedingen 

toegekend.

Ondertekening bestuur

Plaats en datum Haarlem, 2017

I.de Rijk M.Jarju

(voorzitter) (secretaris)

L.P.J. van Baest

(bestuurslid)
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