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Aan het stichtingsbestuur van
Stichting the dreams in Africa Foundation
Korhoenderveld 44
5431 HH CUIJK

Mill, 10 april 2014
Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake
het samenstellen van de jaarrekening 2013 van uw stichitng.
Inleiding
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013
van Stichting the dreams in Africa Foundation te Cuijk samengesteld op basis van de door u
verstrekte gegevens.
Algemeen
De organisatie is als stichting op 16 september 2010 opgericht en heeft tot doel:
Het bekrachtigen en versterken van de positie van de meest achtergestelde,
kwetsbare en hulpbehoevende bevolkingsgroepen (zowel ouders als kinderen, mannen
en vrouwen) in ontwikkelingslanden, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 50872060 en is gevestigd op het adres Korhoenderveld 44 te Cuijk.
In de verslagperiode waren er geen werknemers in dienst.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2013:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

:
:
:
:
:
:

N.H. van Hout
P.C.M. van der Kroon
H.H.G. van Hout
M. Gosselink
L.J.A.H. Steenbekkers
A. Mast

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting The Dreams in
Africa Foundation te Cuijk bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten
en lasten over 2013 met toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstelopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verachtwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
De vergelijkende cijfers over 2012 wijken af van de aangeleverde cijfers. Reden hiervan is dat het
kapitaal per 1-1-2012 niet aansluit. Deze wijziging heeft geen invloed op de resultaten van de
stichting.
Verantwoordelijkheid van ons kantoor
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiele gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geevalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

BEVESTIGING
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in
Titel 9 BW2.
De Boekhouder V.o.f.

V.G. Willems
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2. ALGEMEEN
De vennootschap is sinds 16-09-2010 statutair gevestigd te Cuijk en ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant
onder nummer 50872060.

3. FISCALE POSITIE

Het behartigen van een algemeen maatschappelijk of sociaal belang staat voor de stichting
op de voorgrond en daarmee is de stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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BALANS PER

ACTIEF

2013
€

2012
€

€

€

VASTE ACTIVA

LIQUIDE MiDDELEN
Bank

TOTAAL
Samenstellingsverklaring afgegeven

1.993

4.724
1.993

4.724

1.993

4.724

31 DECEMBER

PASSIEF

2013
€

2012
€

€

€

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

1.542

4.665

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en
overlopende passiva

451

60

TOTAAL
Samenstellingsverklaring afgegeven
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451

60

1.993

4.724
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2013
€
BATEN
Financiële adoptie
Vrienden van DiA
Stageprogramma
Donaties t.b.v. onderwijs
Sponsoractie feest 29 januari 2012
Vierdaagse sponsorloopactie
Overige donaties
Jongerenreis Ghana juli 2012
Vrijwilligersprogramma

2012
€

€
4.871
524
4.300
1.061
2.206
6.155

€
3.265
490
3.000
1.860
1.660
447
4.165
3.586

19.116
AFDRACHTEN
Afdracht adoptiegelden
5.145
Afdrachten stageprogramma
2.300
Afdracht jongerenreis Ghana
Afdrachten vrijwilligersprogramma
5.075
Afdrachten Vierdaagse sponsorloopactie 2012+2013
2.798
Afdrachten onderwijsgelden
Afdrachten overige donaties
1.440

3.120
7.500
3.295
3.000
-

TOTALE AFDRACHTEN
OVERIGE LASTEN
ICT-kosten (internet, telefonie)
Administratiekosten 2010
Contributies / bijdragen
Vaste kostenvergoeding voorzitter
Variabele kostenvergoeding voorzitter
Algemene kosten

18.473

16.758

190
-60
121
1.200
3.690
155

16.915

94
49
1.425
-

TOTALE OVERIGE LASTEN
BEDRIJFSRESULTAAT
Rente- en bankkosten
TOTAAL RESULTAAT
Samenstellingsverklaring afgegeven

4

5.296

1.568

-2.938

-10

185

70

-3.123

-80
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TOELICHTING
ALGEMEEN
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q.
nominale waarden. Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn
uitgevoerd of afgeleverd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

VORDERINGEN
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde; indien nodig wordt een voorziening
voor oninbaarheid gevormd.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
RESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengsten en de kosten hiervan over
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
VENNOOTSCHAPSBELASTING
De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING
BALANS
VORDERINGEN
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

LIQUIDE MIDDELEN
ABN AMRO Bestuursrekening

1.993

4.724

1.993

4.724

4.665
-3.123

4.745
-80

1.542

4.665

451

60

EIGEN VERMOGEN
KAPITAAL
Saldo per 1 januari
Resultaat conform winst en verliesrekening

Saldo per 31 december

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Overlopende passiva
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