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Balans
Activa
31-10-2019

31-10-2018

2.790

3.342

2.790

3.342

31-10-2019

31-10-2018

0

0

Totaal algemene reserve

2.790

3.342

Totaal passiva

2.790

3.342

Type Liquide middelen
Bankrekening
Totaal Activa

Beschrijving
ING

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project
Totaal bestemmings reserve
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Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

Inkomsten uit donaties en giften

18.696

20.080

Totaal baten van particulieren

18.696

20.080

0

0

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven

17.000

0

Som van de baten

35.696

20.080

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling

35.696

20.080

Inkomsten uit baten van
loterijorganisaties
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

Besteed aan doelstellingen:
- overige bestedingen aan doelstelling
Besteed aan doelstellingen

34.881

23.750

34.881

23.750

1.101

0

267

293

1.368

293

Wervingskosten:
Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:
Kosten administratie
Totaal kosten beheer en administratie
Rentelasten
Som van de lasten

0

0

36.249

24.043

-553

-3.963

Resultaat
Saldo baten & lasten
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Algemene toelichting

Activiteiten Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië
Visie
Onderwijs is de belangrijkste vorm van ontwikkelingshulp om de levens van mensen in ontwikkelingslanden écht te verbeteren.
Met onderwijs, huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezondheidspreventie verbetert de Stichting Kleutercentra de
levensomstandigheden in de favela's, de arme wijken in de grote steden van Brazilië.
Lokale mensen leiden de projecten, wat de gemeenschap bevordert. De projecten boren zelf ook andere bronnen van inkomsten
aan. Wij stimuleren een overgang naar volledige zelfstandigheid.
Wij werken met minimale overhead; iedere euro die wij ontvangen komt bij de projecten terecht.
Aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr.: 8156.19.431).

Doelstelling
Kleuters van 2 tot 6 jaar in Brazilië - en hun ouders - leren wat naar school gaan is.
Kinderen in betere conditie brengen door hen de benodigde maaltijden te geven (met een lege maag is het moeilijk leren).
Kinderen van de straat houden, terwijl de moeders werken om in het levensonderhoud te voorzien.
Het welzijn van kleine kinderen verbeteren en hen de kans bieden hun kennis en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Werkwijze
Geld inzamelen bij een grote groep "Vrienden", onze donateurs.
Toezicht en advies ter plekke door bevriende relaties van het bestuur.
Persoonlijke betrokkenheid bij de projecten van bestuursleden, die tijdens hun vakantie de projecten bezoeken.
Jaarlijks krijgen alle "vrienden" een brief met een verslag over de besteding van het geld.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voo r
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.

Eﬀecten

Eﬀecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

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 als
"bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeve n.

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 of andere gemaakte kosten.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor kosten gemaakt voor projectbezoeken.
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's
Omschrijving

2019

2018

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)

98%

118,3%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

96%

98,8%

3%

0,0%

0.7%

1.2%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving
Kosten beheer & administratie/totaal lasten

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op: 8 april 2020

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
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.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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