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Stichting Vrienden voor Afrika 
Scholekster 41 
3752 NS  BUNSCHOTEN 

 
 
Referentie: HvD/AT/VRI05  Bunschoten, 5 juli 2021 
Betreft: Jaarrekening 2020 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting. 
 
1. ACCOUNTANTSVERSLAG 
 
1.1 Samenstellingsverklaring 
 
De jaarrekening van Stichting Vrienden voor Afrika te Bunschoten is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en 
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van 
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied 
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden voor 
Afrika. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u 
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
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1.2 Algemeen 
 
Oprichting 
Blijkens de akte d.d. 20 september 2002 werd de Stichting Vrienden voor Afrika per genoemde datum 
opgericht. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van Stichting Vrienden voor Afrika wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:  
1.a. het ondersteunen van behoeftigen in Afrika. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwezenlijken van projecten. 
 
Bestuur 
In het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Voorzitter: de heer R. Koelewijn 
Secretaris: mevrouw E. Heek - van de Groep 
Penningsmeester: de heer H.C. Heek 
Projectbegeleider: de heer R. Koelewijn - Koops 
Public relations: de heer A.M. van Lummel 
Bestuurslid: de heer J.P. Offringa 
Bestuurslid: de heer C. Hopman 
Bestuurslid: de heer A.J.P.M. Kaptein 
Bestuurslid: de heer P. van Halteren 
 
Registratie 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32091406. 
 
Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling 
Op 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de beschikking in het kader van een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) afgegeven. 
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1.3 Resultaatvergelijking 
 
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij navolgende opstelling, welke is gebaseerd op de 
winst- en verliesrekening: 
 2020                 2019                 

    
 €        %  €        %  
 
Opbrengsten 51.160 100,0 53.610 100,0 
Uitgaven projecten 81.223 158,8 19.781 36,9 

    
Som der opbrengsten -30.063 -58,8 33.829 63,1 
 
Kosten: 
- Verkoopkosten 0 0,0 78 0,1 
- Autokosten 67 0,1 127 0,2 
- Algemene kosten 1.780 3,5 953 1,8 

    
Som der kosten 1.847 3,6 1.158 2,2 

    
Bedrijfsresultaat -31.910 -62,4 32.671 60,9 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0,0 53 0,1 
Rentelasten en soortgelijke kosten -610 -1,2 -589 -1,1 

    
Som der financiële baten en lasten -610 -1,2 -536 -1,0 

    
Resultaat -32.520 -63,6 32.135 59,9 

    
 
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid. 
 
Hoogachtend, 
 
 
H. van Dijk AA 
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2. JAARREKENING 
 
2.1 Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming) 
 31 december 2020        31 december 2019        

   
ACTIVA €         €         €         €         
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Overlopende activa  4.823  484 
 
Liquide middelen  55.433  94.681 
 





























































     
Totaal activazijde  60.256  95.165 
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Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming) 
 31 december 2020        31 december 2019        

   
 €         €         €         €         
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
Algemene bestemmingsreserve 23.134  55.654 
Bestemmingsreserve Naming 'Azi School 37.067  37.067 

    
  60.201  92.721 
 
Kortlopende schulden 
Handelscrediteuren  55  2.444 
 























































     
Totaal passivazijde  60.256  95.165 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020 
 
 2020                 2019                 

   
 €         €         €         €         
 
Opbrengsten 51.160  53.610 
Uitgaven projecten 81.223  19.781 

    
Som der opbrengsten  -30.063  33.829 
 
Overige kosten 1.847  1.158 

    
Som der bedrijfskosten  1.847  1.158 

     
Bedrijfsresultaat  -31.910  32.671 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0  53 
Rentelasten en soortgelijke kosten -610  -589 

    
Som der financiële baten en lasten  -610  -536 

     
Resultaat  -32.520  32.135 
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2.3 Waarderingsgrondslagen 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 
 
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Vorderingen en liquide middelen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder 
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en 
diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke. Voor de kosten is de historische kostprijs gehanteerd. De 
kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De afschrijvingen op de immateriële en 
materiële vaste activa zijn door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde berekend. 
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
ACTIVA 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
 
Overlopende activa 
De samenstelling is als volgt: 2020        2019        

   
 €         €         
 
Vooruitbetaalde verzekeringen 0 484 
Overige overlopende activa 4.823 0 

   
 4.823 484 

   
 
 
Liquide middelen 
 
Liquide middelen 
De samenstelling is als volgt: 2020        2019        

   
 €         €         
 
NL59 RABO 3490 6206 23 BedrijfsSpaarRek. 27.625 27.622 
NL75 RABO 0113 8403 30 Hongersnood Malawi 2.950 3.014 
NL82 RABO 0103 4223 07 Kinderziekenhuis  Malawi 1.642 1.842 
NL32 RABO 0312 4356 06 R/c 23.216 62.203 

   
 55.433 94.681 
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Eigen vermogen 
 
Algemene bestemmingsreserve 
 2020        2019        

   
 €         €         
 
Balans per 1 januari 55.654 23.519 
Resultaat boekjaar (gereserveerd voor nieuwe projecten) -32.520 32.135 

   
Balans per 31 december 23.134 55.654 

   
 
 
Bestemmingsreserve Naming 'Azi School 
De samenstelling en het verloop is als volgt te berekenen 
 2020        2019        

   
 €         €         
 
Balans per 31 december 37.067 37.067 

   
 
 
Kortlopende schulden 
 
Handelscrediteuren 
De samenstelling is als volgt: 2020        2019        

   
 €         €         
 
Crediteuren 55 2.444 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 
 
 2020        2019        

   
 €         €         
Opbrengsten 
Ontvangen giften algemeen 51.160 53.610 

   
 
 
 2020        2019        

   
 €         €         
Uitgaven projecten 
Kosten project kinderziekenhuis 0 800 
Kosten project Naming 'Azi School 81.223 12.681 
Kosten project waterpompen 0 1.850 
Kosten algemeen 0 4.450 

   
 81.223 19.781 

   
 
 
 2020        2019        

   
 €         €         
Overige kosten 
Verkoopkosten 0 78 
Autokosten 67 127 
Algemene kosten 1.780 953 

   
 1.847 1.158 

   
 
 
 2020        2019        

   
 €         €         
Verkoopkosten 
Relatiegeschenken 0 78 

   
 
 
 2020        2019        

   
 €         €         
Autokosten 
Kilometer vergoedingen 67 127 
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 2020        2019        

   
 €         €         
Algemene kosten 
Porti 167 0 
Abonnementen en contributies 543 516 
Kosten automatisering 171 437 
Overige bedrijfsverzekering 898 0 
Overige algemene kosten 1 0 

   
 1.780 953 

   
 
 
Financiële baten en lasten 2020        2019        

   
 €         €         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Koersresultaat dollarrekening 0 53 

   
 
 
 2020        2019        

   
 €         €         
Rentelasten en soortgelijke kosten 
Rente en kosten bank 610 589 
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3. OVERIGE GEGEVENS 
 
 
3.1 Deskundigenonderzoek 
 
De stichting is onderworpen aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening en het jaarverslag. Op grond 
van de wettelijke bepalingen is de stichting vrijgesteld van het laten verrichten van een deskundigenonderzoek 
naar de getrouwheid van de jaarrekening (zie artikel 393, lid 1 van Boek 2BW); derhalve is geen 
accountantsverklaring opgenomen. 
 
 


