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Postadres
Pinkstaat 2A
5616KK Eindhoven

Stichting Djenné
T.a.v. het bestuur
Pastoor Dijkmansstraat 33
5611 RA Eindhoven

T – 06 27 27 00 21
E – info@albawill.nl
KvK – 67 30 72 48

Geachte bestuurders,
Hierbij treft u het financieel verslag 2019 van uw stichting aan.
1.
OPDRACHT
Ingevolge van uw opdracht hebben we het financieel verslag 2019 van uw stichting samengesteld
op basis van de door u verstrekte gegevens.
2.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid
een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking
tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van
financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan
een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij (op zorgvuldige wijze) de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving (en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9,
Burgerlijk Wetboek 2).
Eindhoven, 10 maart 2020
ALBAWILL

B. Evloév
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ALGEMEEN

3.1

Doelbeschijving
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De stichting heeft ten doel het verzorgen van activiteiten en projecten die de bevolking van de stad
Djenné (Mali-Afrika) ten goede komt.
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en ondersteunen van projecten
op het gebied van educatie, onderwijs, ambachtsvorming, sport, empowerment, kunst, cultuur en
bouwkunst. De projecten dienen duurzaam te zijn.
De stichting heeft eveneens tot doel om haar projecten en activiteiten uit te breiden naar
omringende regio’s in samenhang met de stad Djenné.
De stichting heeft op 29 september 2010 de ANBI-status gekregen.
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BALANS (x € 1,-)
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

1.089
========

1.452
========

Liquide middelen

14.785
========

11.937
========

TOTAAL ACTIVA

15.874
========

13.389
========

Materiële vaste activa
Hard- en software
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PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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31-12-2019

31-12-2018

13.766
========

12.617
========

2.108
========

772
========

15.874
========

13.389
========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1,-)
BATEN
Bijdragen en subsidies
SOM DER BATEN
LASTEN
Toegekende kosten
Afschrijvingen
Algemene lasten

2019

2018

20.744
________
20.744

18.870
________
18.870

14.209
363
4.684
________

SOM DER LASTEN
BRUTORESULTAAT
Financiële baten en lasten
NETTORESULTAAT
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9.270
363
1.134
________
19.256
________
1.488

10.767
________
8.103

339
________
1.149
========

354
________
7.749
========
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
MATERIËLE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs omvat de aankoopprijs
en alle rechtstreeks toerekenbare kosten. Afschrijving vindt lineair plaats over de periode waarin
het verwachte voordeel wordt genoten. De afschrijvingsperiode van de materiële activa bedraagt
5 jaar. Indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt extra afgeschreven.
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
SCHULDEN
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald
NIET UIT BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor de huur van de unit op locatie Laagstraat 288A te Eindhoven is door Stichting Djenné een
huurovereenkomst afgesloten met Stichting Wereldhuis Eindhoven. Ingangsdatum van de
huurovereenkomst is 1 augustus 2018. De huurprijs bedraagt € 2.400 per jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengswaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijs.
RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking zodra deze voorzienbaar zijn.
ONTVANGEN BIJDRAGEN/ SUBSIDIES
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het boekjaar aan derden geleverde goederen en
diensten na aftrek van kortingen. De omzet bestaat tevens uit veilingopbrengsten van geschonken
kunstobjecten, ontvangen subsidies en giften van derden.
Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de staat van baten en lasten verwerkt als alle
belangrijkste rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot
de goederen zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze
kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
TOEGEREKENDE KOSTEN
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten
toe te rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens
incourantheid van de voorraden.
AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend door middel van vast percentage van de
aanschafwaarde verminderd met eventuele restwaarde op basis van de verwachte gebruiksduur. De
in de winst - en verliesrekening verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn gebaseerd op
een vast percentage van de verkrijgingsprijs.
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De rentebaten en lasten betreffende de op het boekjaar betrekking hebbende rente-opbrengsten
en –lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

1.452

--

--/- 363
________

1.815
-/- 363
________

1.089
========

1.452
========

14.622
163
-________
14.785
========

10.862
163
912
________
11.937
========

12.617
1.149
________
13.766
========

4.868
7.749
________
12.617
========

500
-808
800
________
2.108
========

500
272
--________
772
========

Materiële vaste activa
Hard- en software
Boekwaarde 1 januari
Mutaties:
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Boekwaarde 31 december

Vlottende activa
Liquide middelen
ABN AMRO betaalrekening
ABN AMRO depositorekening
BMS bankrekening

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Boekwaarde per 1 januari
Bij: resultaat huidig boekjaar
Boekwaarde per 31 december

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen accountantskosten
Te betalen verzekeringen
Te betalen aan campus Djenné
Te betalen huurkosten
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SPECIFICATIE VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten uit bijdragen/subsidies
Projecten

Toegekende kosten
Projecten

Afschrijvingen
Hard- en software

Algemene lasten
Huurkosten
Administratie- en accountantskosten
Kantoorbenodigdheden
Verzekeringen

Financiële lasten
Bankkosten
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2019

2018

20.744
========

18.870
========

14.209
========

9.270
========

363
========

363
========

3.400
500
510
274
________
4.684
========

-500
362
272
________
1.134
========

339
========

353
========

Stichting Djenné te Eindhoven

Financieel verslag 2019

OVERIGE GEGEVENS
Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is
de rechtspersoon vrijgesteld van accountantscontrole.
1.

Bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat over 2019, groot € 1.149,- als volgt te bestemmen:
- Ten bate van de stichtingsvermogen € 1.149,2.

Getekend door bestuur stichting Djenné:

Datum: …………………………..…..

Plaats: …………………………..…..

De heer J.Q.G.M. Buizert (voorzitter)

…………………..…………….……….

Mevrouw J.E.M. van Beers (secretaris)

…………………..…………….……….

De heer A.M. van Rangelrooij

…………………..…………….……….

De heer J.M.W. van Beek

…………………..…………….……….

Mevrouw H.M. Mul

…………………..…………….……….
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