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Aan de directie van

Stichting 2vande52 

De Opera 28 

8265 TC Kampen 

Kampen, 7 juni 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de balans met

tellingen van € 21.896 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 10.912, zijn

opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting 2vande52 te Kampen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over

2021 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 in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 2vande52. 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 dan ook ervan uitgaan 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.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting 2vande52 bestaan uit het in de dorpen van het district Haripur (Nepal) zorgen

voor verbetering van het menselijk bestaan, meer specifiek het ondersteunen, opzetten en begeleiden van

projecten ten behoeve van hygiëne, alsmede het ondersteunen, opzetten en begeleiden van

onderwijsprojecten.

4                ONDERTEKENING

Wij vertrouwen u met de samenstelling van dit rapport van dienst te zijn geweest en zijn, desgewenst, bereid

tot het verstrekken van nadere inlichtingen.

Hoogachtend,

AccountantsGilde

J. Hendriks 

Accountant-Administratieconsulent              
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BESTUURSVERSLAG

Het jaar 2021 stond helaas nog voor een groot deel in het teken van Covid-19. De plannen om in het voorjaar

naar Haripur te reizen werden keer op keer in de koelkast gezet. Uiteindelijk lukte het Wijtze, Rob en Marsha

toch om in de herfst Nepal weer te bezoeken. Daarover later meer.

Gedurende 2021 hebben we online intensief contact gehouden met Arbind Chaudhary. De insteek was om op

korte termijn een kleuterschool te realiseren. In december 2020 is daarvoor een promotionele actie opgezet

waarbij we vele duizenden Euro's hebben binnengehaald. In overleg met de lokale overheid is er in het

voorjaar druk gebouwd, verbouwd en in april is de kleuterschool een feit geworden. Daarnaast hebben we

meerdere malen extra donaties gedaan om aanschaf van hygiëne middelen te kopen. Mondmaskers, zeep en

ontsmettingsmiddelen om de verspreiding van het virus te vermijden. Ook hebben we eenmalig een flinke

partij vaccins gekregen van een internationale organisatie. Wij hebben een ruimte gehuurd en doctors en

verpleegsters ingehuurd om de lokale bevolking te laten inenten.

In het najaar zijn we met z'n drieën dus eindelijk weer naar Haripur gereisd en hebben we vele gesprekken

gevoerd met de overheid, Arbind, bevriende scholen etc. Ook hebben we ons nieuwste project gepresenteerd,

de bouw van een middelbare school om de lagere school-verlaters door te laten studeren. Hiervoor hebben we

toestemming gekregen en 2022 zal derhalve in het teken staan van het opstarten van de Shree Sharwan Janta

middelbare school.   

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit Wijtze Velema, Rob Degreef en Marsha Regensburg. Wij

orden ondersteund door vrijwilligster Melanie Veldtman, tolk Kirtika van Hunen en sociaal werker Arbind

Chaudhary. De vaste lasten per maand bedragen € 495 en deze worden volledig gedekt door donateurs.  

Voorzitter: W.A. Velema

Secretaris: mw. M.C. Regensburg-Imlabla

Penningmeester: R.J.W. Degreef

 

  

 

W.A. Velema M.C. Regensburg-Imlabla

 

 

 

 

R.J.W. Degreef 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(voor resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 21.896 10.984

 21.896 10.984
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (2)

Stichtingsvermogen 21.396 10.484

Kortlopende schulden  (3)

Overige schulden en overlopende passiva 500 500

 21.896 10.984
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

Ontvangsten  (4) 31.620 21.478

Uitgaven aan projecten  (5) 10.909 10.367

Bruto-omzetresultaat 20.711 11.111

Kosten

Organisatiekosten  (6) 8.835 3.300

Algemene kosten  (7) 605 500

9.440 3.800

Bedrijfsresultaat 11.271 7.311

Financiële baten en lasten  (8) -359 -305

Resultaat 10.912 7.006

Belastingen - -

Resultaat 10.912 7.006
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting 2vande52 bestaan uit het in de dorpen van het district Haripur (Nepal) zorgen

voor verbetering van het menselijk bestaan, meer specifiek het ondersteunen, opzetten en begeleiden van

projecten ten behoeve van hygiëne, alsmede het ondersteunen, opzetten en begeleiden van

onderwijsprojecten.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting 2vande52 is feitelijk en statutair gevestigd op De Opera 28  te Kampen en is ingeschreven bij het

handelsregister onder nummer 69073333.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen,

bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De

feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij

zijn gerealiseerd.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

1. Liquide middelen

Rabobank 21.896 10.984

 

PASSIVA

2. Eigen vermogen

2021

€

2020

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 10.484 3.478

Resultaat boekjaar 10.912 7.006

Stand per 31 december 21.396 10.484

3. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 500 500
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

4. Ontvangsten

Opbrengst fondsenwerving 31.620 21.478

5. Uitgaven aan projecten

Uitgaven Haripur (Nepal) 10.909 10.367

Overige bedrijfskosten

6. Organisatiekosten

Wervingskosten 8.835 3.300

7. Algemene kosten

Accountantskosten 605 500

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -359 -305
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