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Adres van de stichting:
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5625 HG Eindhoven

Kvk nummer: 71083871

RSIN nummer: 858572904

Statutaire vestigingsplaats: Eindhoven

Bestuursleden:

Anne-Miek Simons van Beek - voorzitter
Monique Luttikhuis - penningmeester
Corita Eijkelkamp-Boons - secretaris
Willemijn Simons - projectcoordinator
Marcel Boosten - bestuurslid en ict-er

Website: https://www.kufambatose.eu

Datum goedkeuring jaarrekening: 10-04-2022
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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2021 31-12-2020

Bankrekening NL14TRIO0379208288 71373 43981

Bankrekening CH9780808006043450371 2414 1921

Bankrekening ICS Card Service Visa depotnr.
708.9157.0013 1502 1502

Bankrekening ICS Card VISA betaalnr.
710.1213.0010 46 48

Spaarrekening Spaarrekening
NL32TRIO2017590150 10966 8000

Kas Cashgeld Deborah Ncube 67 0

Kas Cashgeld Samson Mazivavose
Zimbabwe 552 702

Totaal Activa 86920 56154

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2021 31-12-2020

Revalidatiezorg voor kinderen
met een motorische handicap
in het district Zaka, provincie
Masvingo, Zimbabwe

12787 31698

Totaal bestemmings reserve 12787 31698

Totaal algemene reserve 74133 24456

Totaal passiva 86920 56154
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Inkomsten uit donaties en giften 53358 41400

Waarvan:

Revalidatiezorg voor
kinderen met een
motorische handicap in
het district Zaka,
provincie Masvingo,
Zimbabwe

2021

Totaal baten van particulieren 53358 41400

Inkomsten uit rente 0 1

Som van de baten 53358 41401

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 53358 41401

Stichting Kufambatose - Jaarrekening: 2021 | pagina 4 van 9



Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Besteed aan doelstellingen:

Revalidatiezorg voor kinderen met
een motorische handicap in het
district Zaka, provincie Masvingo,
Zimbabwe

20932 16098

Besteed aan doelstellingen 20932 16098

Wervingskosten:

 Folders en banieren 0 119

 Website en hosting 540 339

Totaal Wervingskosten 540 458

Kosten beheer en administratie:

 Kosten administratie 10 20

 Overige kosten beheer
en administratie 1110 278

Totaal kosten beheer en
administratie 1120 298

Som van de lasten 22592 16854

Resultaat

Saldo baten & lasten 30766 24547
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Algemene toelichting

Activiteiten

Het belangrijkste streven van de Stichting Kufambatose is het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor
kinderen met een motorische handicap en hun families in het district Zaka, Zimbabwe, door samen te werken met lokale
zorgprofessionals, ingebed in de lokale organisaties en gemeenschappen.

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.

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 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

Inkomsten De inkomsten in 2021 zijn vooral binnengekomen als ‘niet-geoormerkte’ donaties van personen en instanties
die het werk van de stichting een warm hart toedragen. Deze bedroegen € 50.313,- (2020 € 35.862,-). Daarnaast zijn er
gelden (€ 3.045,- zogenoemd geoormerkte donaties) specifiek ontvangen voor hulpmiddelen voor oa. Cynthia. Totaal is
in 2021 € 53.358,- aan donaties ontvangen (2020: € 41.401,-). Algemene kosten De stichting heeft € 1.541,- besteed
aan Stichting beheerkosten. Deze gelden zijn besteed aan ict-kosten (€ 540,-), bankkosten (€ 281,-), lidmaatschap Partin
(€ 60,-) en een bedrag voor allerlei kleine overige kosten en koersverschillen. Projectkosten Dit zijn de uitgaven (€
20.932,-) waarvoor de Stichting is opgericht: faciliteren van de uitvoering van het project (zie elders in het jaarverslag
en op de website). Het is vooral besteed aan kosten voor transport, voeding en tegemoetkomingen aan de plaatselijk
projectmedewerkers. Voor Deborah Ncube, nieuwe projectofficer/administrator in Zimbabwe per 1 januari 2022, is
geïnvesteerd in een laptop en printer (€ 1.148,-) voor haar werkzaamheden in 2022. Daarnaast is er € 2.233,- besteed
aan motorvervoerkosten. Er heeft in 2021 ook weer een projectreis plaatsgevonden door twee bestuursleden. Hieraan is
€ 3.431,- besteed. De Totale kosten van de Stichting bedroegen: € 25.473,- De Stichting sloot het jaar af met een
positief saldo (Beschikbare financiering -/- Uitgaven) van € 27.885,-. Hiervan voegt de Stichting € 9.000,- toe aan
‘Reserve-gelden’, bestemd voor onverwachte hoge uitgaven, of tegenvallende ontvangsten. De overige € 18.885,- zijn
gereserveerd voor de kosten in 2022. De Stichting hoopt in 2022 weer nieuwe sponsoren en donoren te vinden om het
project ook na 2022 te kunnen voortzetten. Daarnaast stimuleren wij de lokale autoriteiten en de plaatselijke bevolking
om stukje bij beetje een groter deel van de bekostiging voor hun rekening te nemen. Eén middel ervan is het opzetten
van een plaatselijke trust, die in 2021 heeft plaatsgevonden, de Trust Kufamba Tose. Deborah Ncube zal vanaf 2022 ter
plaatse een ondersteunende rol hierin spelen. Op deze manier krijgt de Stichting mogelijkheden om andere initiatieven
te kunnen starten, zodat de ‘gehandicapten zorg’ breder en beter verankerd kan raken in het district Ndanga en wellicht
daarbuiten. Balans per 31-12-2021 Activa (liquide middelen) = € 86.255,-; daarvan is € 10.966,- als reserve aangemerkt,
€ 1.502,- als borg voor banktransacties en € 3.045,- voor hulpmiddelen. Het is verder met name bestemd voor stichting-
en projectkosten (€ 50.313,- in 2022 en een deel voor 2023). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden worden deze kosten niet
gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de
doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten). De stichting heeft geen werknemers in dienst.

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 kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's

Omschrijving 2021 2020

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten" 1,0% 1,1%

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten" 2,4% 2,7%

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten" 92,7% 95,5%

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten" 5,0% 1,8%
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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: 10-04-2022

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.

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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