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Resultatenrekening (in Eur x 1,00) 

   2021  2020 

 

Inkomsten: 

- Bestemmingsgiften  99.434  55.750  

- Algemene giften  14.556  13.663 

  -------------------  ------------------- 

Totaal Inkomsten  113.990  69.413 

  =============  ============= 

     

Bestedingen: 

 

Besteed aan doelstellingen 

- Projecten Dabwetown  91.900  49.062 

Werving inkomsten   

- Kosten fondsenwerving  4.289  3.256 

Beheer en administratie   

- Kosten beheer en administratie  1.522  775 

  -------------------  ------------------- 

Totaal Bestedingen                                                                 97.711  53.093 

  =============  ============= 

 

Saldo  16.279  16.320  

  =============  ============= 
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Balans 31 December (in Eur x 1,00) 

 

   31-12-2021  31-12-2020 

 

Activa 

 

Vaste Activa  =  = 

 

Overige Vordering  =  = 

 

Liquide Middelen  35.619  20.539 

   -------------------  ------------------- 

Totaal Activa  35.619  20.539 

   =============  ============= 

   

Passiva 

 

Reserves  26.582  10.302 

 

Ontvangen Vooruitbetalingen  =  = 

 

Overige Kortlopende Schulden  9.037  10.237 

   ------------------- ------------------- 

Totaal Passiva  35.619  20.539 

   ============  ============ 
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Kasstroom Overzicht (in Eur x 1,00) 

   

 

   2021  2020 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten: 

 

Netto inkomsten  16.279  16.320 

Correctie afschrijving vaste activa  =  = 

  -------------------  ------------------- 

  16.279  16.320 

Veranderingenin werkkapitaal:     

Ontvangen vooruitbetalingen  =  = 

Kortlopende schulden  (1.200)  1.007 

  -------------------  ------------------- 

Toename liquide middelen  15.079  17.327 

  =============  ============= 

 

Liquide middelen begin van het jaar  20.539  3.212 

Liquide middelen eind van het jaar  35.619  20.539 
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Waarderingsgrondslagen 

 

 

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  

continuïteitsreserve en fondsen. De opbrengsten van reserves en fondsen, evenals de  

continuïteitsreserve 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 

 

Gedurende het jaar 2021 zijn de volgende bestemmingsgiften door Stichting Mineke Foundation 

ontvangen: 

 

  In Eur x 1,00 

 

Damiefa School Renovation  76.434  

Social Enterprises  16.500 

Other  6.500 

  -------------------   

Toename liquide middelen  99.434   

  =============  

  

 

  

 


