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1. Algemeen
Resultaat 2020
In het jaar 2020 is een negatief resultaat behaald van € 12.572. Het resultaat in 2019
bedroeg € 803 positief.
Doel van de stichting
a. Fondsenwerving en ondersteunende activiteiten ten behoeve van Goeie Hoop
Foundation Africa en de aan het project van deze foundation verbonden medewerkers.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten van de stichting
Fondsenwerving en ondersteunende activiteiten ten behoeve van Goeie Hoop
Foundation Africa en de aan het project van deze foundation verbonden medewerkers.
ANBI status
Vanaf 17 oktober 2013 is de stichting in bezit van een beschikking van de Belastingdienst,
waarin zij worden aangemerkt als A(lgemeen) N(ut) B(eogende) (I)nstelling.
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2. Jaarrekening 2020
2.1 Balans per 31 december 2020
31/12/20
*€

31/12/19
*€

101,554

68,291

7,815

0

109,369

68,291

ACTIVA
Liquide middelen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde verzekeringen

Totaal activa
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31/12/20
*€

31/12/19
*€

55,630

68,202

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Overige schulden
Nog af dragen bijdragrn
Nog te betalen kosten

53,650
89

Totaal passiva
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53,739

89

109,369

68,291
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2.2 Staat van baten en lasten over het jaar 2020
2020
*€
Baten
Donaties kindertehuis
Donaties gehandicaptenhuis

115,053
53,650

Totaal baten
Lasten
Bijdragen t.b.v. kindertehuis
Bijdragen t.b.v. gehandicaptenhuis
Personeelskosten
Overige lasten

2019
*€

139,731
66,984
168,703

115,673
53,650
8,996
2,956

206,715

137,526
50,000
10,945
7,441

Totaal lasten

181,275

205,912

Saldo baten en lasten
Rentebaten en -lasten

-12,572

803

Resultaat

-12,572

803

Pagina 6 van 10

Paraaf: _____

2.3 Grondslagen financiële verslaggeving
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro'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 van 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. Baten
worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en
risico’s 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.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde,
indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde
giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en
opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie.
Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

Liquide middelen
Rabobank 13.44.88.830
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde verzekeringen

12/31/2020
*€

12/31/2019
*€

101,554

68,291

7,815

Eigen vermogen
Overige reserves
Openingsbalans
Bij: Resultaat boekjaar
Af: Opnamen
Balans per 31 december
Overige schulden
Nog af te dragen bijdragen
Nog te betalen bankkosten
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68,202
-12,572
55,630

67,399
803
68,202

55,630

68,202

53,650
89
53,739

89
89
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2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten
2020
*€

2019
*€

Donaties kindertehuis
Donaties gehandicaptenhuis

115,053
53,650

139,731
66,984

Totaal baten

168,703

206,715

Bijdragen t.b.v. kindertehuis
Donatie Goeie Hoop Foundation Africa

115,673

137,526

Bijdragen t.b.v. gehandicaptenhuis
Donatie Goeie Hoop Foundation Africa

53,650

50,000

8,996

10,945

Baten

Lasten

Personeelkosten
Verzekeringen

Dit betreft expat verzekeringen t.b.v. de personeelsleden van Goeie Hoop Foundation SA.
Overige lasten
Internetkosten
Bankkosten
Overige lasten

Totaal lasten

363
415
2,178
2,956

634
647
6,160
7,441

127,625

155,912

Ederveen, 21 juni 2021
De bestuurders,

w.g. T. Dorresteijn
Voorzitter

w.g. D.J. Westerlaken
Secretaris

w.g. H. van de Kamp
Penningmeester
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3. Overige gegevens
Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben
zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.
Resultaatbestemming
Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals
opgenomen in de Staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die van invloed zouden
kunnen zijn op deze jaarrekening.
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