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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

1.1 Samenstellingsverklaring
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

1.2 Algemeen

Oprichting

De stichting is sinds oprichting ANBI geregistreerd.

Doelstelling

Bestuur

Het bestuur wordt vanaf 01-01-2018 gevoerd door:

K. Couperus (voorzitter)

N. van der Schaar (vice voorzitter)

T. van Faassen (secretaris)

A. de Hoop (penningmeester)

R. de Boer (communicatie en website) Uitgetreden per 1 juli 2019.

J. Kafuka-Bolier (fondswerving)

De kascommissie wordt gevormd door minimaal twee personen. 

Waarvan minimaal 1 bestuurslid (behalve de penningmeester).

De samenstelling van de kascommissie wisselt jaarlijks.

Hiermee houden zij toezicht op de financiën van Beautiful Kidz Namibia.

Vennootschapsbelasting:

BTW:

In 2019 is deze drempel niet overschreden.

Valuta

Deze jaarrekening is opgesteld in Euro's.

Stichting in Namibië

De doelstelling van de Stichting Beautiful Kidz Namibia wordt in artikel 2 van de statuten als volgt 

omschreven:

Op basis van artikel 6 wet VPB zijn lichamen welke een algemeen maatschappelijk doel dan wel een sociaal 

belang behartigen vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Verder is er wekelijks een vergadering van het management ter plekke over de dagelijkse gang van zaken.

Stichtingen voor collectieve belangen behartiging, waar goede doelen zoals Beautiful Kidz Namibia onder 

vallen, die inkomsten genereren uit fonds wervende activiteiten zijn tot een bepaalde drempel vrijgesteld 

van BTW. 

Beautiful Kidz Namibia (in Namibië) is in juli 2003 opgericht en staat geregistreerd als organisatie voor 

maatschappelijk werk.

Blijkens de akte d.d. 4 april 2008 werd de stichting Beautiful Kidz Namibia per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord-Nederland 

onder dossiernummer 01130061.

Stichting Beautiful Kidz Namibia heeft als algemeen maatschappelijk en sociaal belang: het treffen van 

voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden en

het bijeenbrengen van de daartoe noodzakelijke financiële middelen en voorts al hetgeen met één en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord.

Daarnaast heeft registratie plaatsgevonden bij het ministerie van Gezondheid en maatschappelijke diensten 

en bij het ministerie voor Vrouwen en Kind Aangelegenheden in Namibië.

Er is een Raad van bestuur bestaande uit zeven personen die maandelijks samenkomt.
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van de baten en lasten van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling.

Deze is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

€ % € %

Baten als tegenprestatie voor leveringen 8.740          5,9% 4.838          3,0%

Netto baten giften en fondswerving 140.386     94,1% 154.267      97,0%

Totaal ontvangen gelden: 149.126     100,0% 159.105      100,0%

Inkoop en evenement kosten 2.840          1,9% 3.011          1,9%

146.286     98,1% 156.094      98,1%

Verstrekte gelden aan Namibië 145.395     97,5% 147.844      92,9%

891             0,6% 8.250          5,2%

Exploitatie kosten 5.618          3,8% 3.751          2,4%

Saldo financiële baten en lasten 240             0,2% 373              0,2%

Resultaat -4.968         -3,3% 4.126          2,6%

Mutatie:

Ontvangen gelden -9.979         -6,5%

Verstrekte gelden aan Namibië -2.449         -1,6%

Totale kosten 1.563          21,9%

Voor een aanvullende toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar het jaarverslag.

2019 2018
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

2.1 Bestuursverslag

Algemeen

Het bestuursverslag ligt ter inzage bij het bestuur van de stichting.

Tevens wordt het totale verslag in het jaar na het verslagjaar gepubliceerd op de website van 

Beautiful Kidz Namibia www.beautifulkidznamibia.nl.
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.1 Balans per 31-12-2019

(na resultaatbestemming)

(alle bedragen in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa

1 Voorraad 500                800              

2 Vorderingen

Handelsdebiteuren 100             433              

Overlopende activa -              2                  

100                435              

3 Liquide middelen 36.054          34.710         

Totaal Activa 36.654          35.945         

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen

4 Bestemmingsreserves 27.339          32.307         

5 Kortlopende schulden 2.118            3.638           

Overlopende passiva 7.198            -               

Totaal Passiva 36.654          35.945         

31-12-2019 31-12-2018
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.2 Staat van baten en lasten over 

(alle bedragen in euro's)

6 Baten als tegenprestatie voor leveringen

Opbrengsten 8.740          4.838          

Inkoopkosten 2.840          3.011          

5.900            1.827           

7 Netto baten giften en fondswerving 140.386        154.267      

146.286        156.094      

8 Verstrekte gelden aan Namibië 145.395        147.844      

9 Exploitatie kosten 5.618            3.751           

Exploitatie resultaat -4.727           4.499           

Rente lasten en bankkosten 240             373              

Saldo financiële baten en lasten -240              -373             

Resultaat -4.968           4.126           

Bestemming resultaat:

Continuïteitsreserve -4.968           10.226         

Bestemmingsreserve -                -6.100          

-4.968           4.126           

2019 2018
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.3 Kasstroomoverzicht

(alle bedragen in euro's)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat boekjaar / mutatie continuiteitsreserve -4.968         

Mutaties in het eigen vermogen bestemmingsreserve -               

-4.968          

Mutaties vlottende middelen:

Voorraden Af: 300              

Vorderingen Af: 335              

Mutaties kortlopende schulden Bij: 5.678           

Mutatie liquide middelen 1.345           

Toelichting op de liquide middelen

Stand per 1 januari 34.710         

Mutatie geldmiddelen 1.344           

Stand per 31 december 36.054         

2019
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Stichting Beautiful Kidz Namibia, statutair gevestigd te Leek.

De Stichting is een ANBI geregistreerde collectieve belangenbehartigende organisatie.

Voor de overige gegevens wordt verwezen naar het jaarverslag.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Beautiful Kidz Namibia te Nederland bestaan voornamelijk uit:

Financiële instrumenten

Schattingen

Valuta

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van  de primaire financiële instrumenten 

wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is 

opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans 

opgenomen rechten en verplichtingen'.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de staat van baten en lasten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

Het treffen van al de noodzakelijke voorzieningen voor behoeftige kinderen in Namibië en hun familieleden 

en het bijeenbrengen van de daartoe noodzakelijke financiële middelen en voorts al hetgeen met één en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woord.
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voorraad

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 

tegen nominale waarde.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Alle voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel gecorrigeerd voor incourantheid.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s 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 de nominale 

waarde.

Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen, 

fondsenbijdragen alsmede de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de stichting is opgericht.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.4 Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroom overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

De mutaties in het overzicht bestaan uit liquide middelen.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en- 

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden alsmede de door de bank in rekening gebrachte 

kosten.

Onder de kosten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Kosten
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.5 Toelichting op de balans

(alle bedragen in euro's)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1 Voorraad

Betreft de voorraad naaldwerk 500                800              

2 Vorderingen

Handelsdebiteuren en toegezegde donaties 100                433              

Overlopende activa

Rente Spaarrekening (NL65 RABO 3627 2492 83) -                2                   

3 Liquide middelen

Betaal rekening (NL 53 RABO 0136 3112 61) 22.440        13.598        

Spaarrekening (NL65 RABO 3627 2492 83) 13.614        21.112        

36.054          34.710         

Voor de rekening courant zijn geen zekerheden gesteld.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

4 Bestemmingsreserves

Contininuïteitsreserve 27.339        32.306        

Bestemmingsreserve -              -               

27.339          28.180         

Toelichting op de Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 32.306        22.080        

Resultaat boekjaar -4.967         10.226        

Stand per 31 december 27.339          32.306         

Toelichting op de Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari -              6.100          

Resultaat boekjaar -              -6.100         

Stand per 31 december -                -               

Beide reserves zijn geheel bestemd voor het doel van de stichting en uiteindelijk bestemd

voor Beautiful Kidz Namibia (in Namibië)

De Bestemmingsreserve betreft daadwerkelijk benoemde doelen. De continuïteitsreserve

betreft een algemene reserve om die ingezet wordt om fluctuaties in fondsbijdragen op te 

vangen en financiële tegenvallers van de stichting op te vangen.

5 Kortlopende schulden

Crediteuren (Inclusief naaldwerk aankopen bij Anusa) 2.118            138              

Dubbel ontvangen van fonds (terugbetaald) -                3.500           

2.118            3.638           

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen fondsbedragen, giften en donaties 7.198            -               

Dit betreft voor € 7.098,-- een bijdrage van EO Metterdaad t.b.v. Training Jeugdopleiding in 2020.

31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019
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Stichting Beautiful Kidz Namibia te Leek

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

(alle bedragen in euro's)

6 Baten als tegenprestatie voor leveringen

Opbrengsten verkoop producten uit Namibië 3.540          4.188          

Evenementen (Korenslag) 5.200          650              

8.740            4.838           

Inkoop en evenement kosten 2.840            3.011           

Netto resultaat uit verkopen: 5.900            1.827           

7 Netto baten giften en fondswerving

Giften particulieren 34.588        41.698        

Giften kerken 12.118        19.475        

Giften scholen -              -               

Giften bedrijven 13.830        11.459        

Giften fondsen 79.850        73.735        

Giften fondswervende instellingen -              15.800        

140.386        162.167      

Directe kosten fondswervende instellingen -                7.900           

Netto baten uit Giften en Baten 140.386        154.267      

8 Verstrekte gelden aan Namibië 145.395        147.844      

In ons jaarverslag geven wij een toelichting op deze verstrekte gelden.

9 Exploitatie kosten

Fondswerving 4.501          1.515          

Verzekering 363             369              

Kantoorart, porti en drukwerk 679             809              

Reiskosten* -             562              *

PR en reclame kosten -              424              

Abonnementen 75                72                

Diversen -              -               

5.618            3.751           

* '18 gesponsord en verwerkt in de giften. '19 niet gedeclareerd als gift aan Beautiful Kidz.

2019 2018
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