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Doelstelling  

Het doel van de stichting is dat mensen in Liberia via onderwijs, ondernemerschap en landbouw 
zelfvoorzienend worden en hierdoor een beter leven krijgen. Onze missie is om mensen kansen te bieden 
door onderwijs, begeleiding en beroepsopleidingen zodat zij bedrijven kunnen starten, inkomen kunnen 
genereren en slimme keuzes maken om drijvers van verandering te worden in hun eigen leven, families en 
gemeenschappen. Onze visie is een rechtvaardige en vreedzame samenleving waarin mensen hun leven en 
toekomst positief beïnvloeden door actief verantwoordelijkheid voor hun keuzes en de gevolgen van die 
keuzes te dragen.  

Inschrijving Kamer van Koophandel en adresgegevens  

Mineke Foundation is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 08188102. De stichting 
heeft sinds haar oprichting in 2009 de ANBI status. Het correspondentieadres van de stichting is Jagerserf 
19, 3851 SM Ermelo.  

Bestuurssamenstelling 

In 2017 bestond het bestuur uit Tonia Dabwe, Jan Suk en Dirk-Pieter Schalkwijk. Bestuursleden ontvangen 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  
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Algemene grondslag  

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Alle 
bedragen zijn vermeld in Euro. Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking 
op hebben.  

Vorderingen  

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid  

Reserves en fondsen  

Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de 
continui ̈teitsreserve en fondsen. De opbrengsten van reserves en fondsen, evenals de continui ̈teitsreserve 
zelf, worden conform de statutaire doelstelling van de Stichting aangewend ten behoeve van Liberia  

Baten uit eigen fondsenwerving  

Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto) ontvangen gelden en 
waarden uit hoofde van giften, bijdragen en interest.  

Kosten van eigen fondsenwerving  

Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven van 
fondsen  

Kosten beheer en administratie  

Hieronder vallen alle algemene (kantoor)kosten van de Stichting , de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel, bank- en verzekeringskosten  

Bestedingen aan de doelstelling  

Onder bestedingen aan de doelstelling worden o.a. verantwoord de uitkeringen en bijdragen, welke in het 
boekjaar zijn toegekend in het kader van hulp. Toekenningen komen geheel ten laste van het boekjaar 
waarin de betaling is verricht  
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 

 31 december 2017 31 december 2016 31 december 2015 

ACTIVA 
Vorderingen en overlopende activa 
 
Overige vorderingen: 
- Rekening courant SEED 
- Nog te ontvangen rente 
 
Totaal Vorderingen en overlopende activa 
 
Liquide middelen 
 

ING betaalrekening 
ING spaarrekening 
 
 
Totaal liquide middelen 
 
 
Totaal Activa 
 
PASSIVA 
 
- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserve 
Kortlopende schulden 
Totaal Passiva 

 
 
 
 
 
 
                          0 
                          0 

                          0 

 
 
 
                   2.006 
                 13.027 
 
_______________ 
                 15.033  

 
_______________  
                 15.033 

 
  
 
                    6.198 
                           
                    8.836 
_______________ 
                 15.033 

 

 
 
 
                           
 
 
                          0 
                          0 

                          0   

 
 
 
                   1.098 
                   9.494 
 
_______________ 
                 10.592 

 
_______________ 
                 10.592 

 
 
 
                   3.092 
                           
                   7.500 
_______________ 
                 10.592  

 

 
 
 
 
 
 
                          0 
                          0      

                          0    

 
 
 
                   4.724 
                   2.350 
 
_______________ 
                   7.074  

 
_______________ 
                   7.074 

 
 
 
                  7.074 
                          
                                                   
_______________ 
                  7.074 
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Staat van baten en lasten 2017 

         2017          2016          2015 

BATEN 

 
Baten uit fondsenwerving: algemene giften 
Baten uit fondsenwerving: Bestemmingsgiften 
Acties door derden 
Rentebaten 
Verkopen 
 
Totaal baten 
 
LASTEN 
Besteed met bestemde middelen 
- Projecten Ebola 
- Projecten vakopleidingen 
- Projecten computertraining 
- kosten Liberia team  
- werkreis 
 
Totaal besteed met bestemde middelen 
 
Besteed aan doelstellingen 
- Projecten Dabwe town 
- Werkreizen Liberia 
 
Totaal besteed aan doelstellingen 
 
Wervingskosten fondsen 
- Kosten fondsenwerving 
 
Beheer en administratie 
- Kosten beheer en administratie 
 
Totaal lasten 
 
Saldo baten en lasten 
 
 
 
 
Bestemming saldo 
 
Toevoeging/onttrekking aan: 
- algemene reserve 
- bestemmingsreserve 
 

 
 
              22.817 
              21.405 
 
                    11 
                  205 

       
             44.438 

 
 
 
 
               
                
 
                  470 

                  470 

 
            
              34.900 
 

 
              34.900 

 
 
                2.287 
 
 
                3.676 

              41.333 

 
                3.106 

 
 
 
 
 
 
 
               3.106 
                      

               3.106 

 

 
           
              17.196  
              17.589            
 
 
 

 
             34.785 

 
 
 
 
 
                   365 
                   235 
                       

                   600 

 
  
             37.015 
                       

 
              37.015 

 
 
 
 
 
               1.152 

             38.767 

 
             - 3.982 

 
 
 
 
 
 
 
            - 3.982 
 

            - 3.982 

 

 
 
                 20.828 
                   3.140 
                   6.500 
                       39 
 

   
                 30.508 

 
 
 
 
 
                
                     
                     470 

                     470 

 
    
                40.900 
                     821 

 
                41.720 

 
 
 
 
 
                  3.338 

                45.528 

 
              - 15.020 

 
 
 
 
 
 
 
              - 17.690 
                  2.670 

              - 15.020 

 

 


