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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2021

31-12-2020

Bankrekening

Triodos NL55 TRIO 0379288060

7859

5301

7859

5301

31-12-2021

31-12-2020

Algemene Donaties

7468

1069

Beren op Wielen

1208

808

Noodhulp

-480

0

Bobbi Beren

2707

2667

Uren Child Safety oﬃcers

1957

757

Rape Bag

1111

0

13971

5301

Totaal algemene reserve

-6112

0

Totaal passiva

7859

5301

Totaal Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project

Totaal bestemmings reserve
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Staat van Baten en Lasten
Baten

Inkomsten uit donaties en giften

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

10183

5301

Waarvan:

Algemene Donaties

Waarvan:

Beren op Wielen

Waarvan:

Noodhulp

Waarvan:

Bobbi Beren

Waarvan:

Uren Child Safety
oﬃcers

1200

Waarvan:

Rape Bag

1111

Inkomsten uit overige baten van
particulieren

5812
400
1620
40

587
Algemene Donaties

0

587

Totaal baten van particulieren

10770

5301

Som van de baten

10770

5301

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling

10770

5301
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Algemene Donaties

0

592

Beren op Wielen

0

0

2100

0

Bobbi Beren

0

0

Uren Child Safety oﬃcers

0

0

Rape Bag

0

0

- overige bestedingen aan doelstelling

4498

0

Besteed aan doelstellingen

6598

592

Website en hosting

300

0

Overige kosten eigen
fondswerving

598

0

898

0

38

0

Contributies

133

0

Overige kosten beheer
en administratie

544

0

715

0

8211

592

2559

4709

Besteed aan doelstellingen:

Noodhulp

Wervingskosten:

Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:
Reiskosten bestuur

Totaal kosten beheer en
administratie
Som van de lasten
Resultaat
Saldo baten & lasten
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Algemene toelichting
Activiteiten
Doel en visie De stichting heeft als doel de mensenrechten organisatie Operation Bobbi Bear te ondersteunen. Operation
Bobbi Bear is gevestigd in Zuid Afrika, en opereert in de provincie Kwazulu Natal, nabij Durban. Zij houdt zich al sinds
1994 bezig met redden, opvangen en begeleiden van seksueel misbruikte kinderen.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Eﬀecten
Eﬀecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
LET OP! ER IS EEN VERSCHIL VAN 1 TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN & LASTEN.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten, maar veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor
projectbezoeken zijn, indien van toepassing, verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten). De
stichting heeft geen werknemers in dienst. Er is in 2021 geld ingezameld voor noodhulp vanwege rellen in KwaZuluNatal (de provincie waar Bobbi Bear SA is gevestigd) naar aanleiding van politieke onrust. Hierdoor kwamen de lokale
fondsenwerving tot stilstand. Er is in totaal een bedrag van Euro 1.620,00 gedoneerd als noodhulp. Het bedrag voor het
project “Beren op Wielen” (Auto) is door donaties gegroeid van Euro 808,00 naar Euro 1208,00. Dit bedrag dient als
reservering op vervanging over een aantal jaar door middel van een occasion en voor eventuele andere onkosten aan de
huidige auto. Het project “Rape bag” is in 2021 toegevoegd aan de projectenlijst van St. Bobbi Bear NL en heeft 1111,00
(per 31.12.2021) opgeleverd. Dit zal in 2022 worden uitbetaald aan Bobbi Bear SA. De kosten voor Mollie zijn niet
meegenomen als kosten in de batenstaat, omdat wij steeds de netto-donaties meegenomen, dus na aftrek van de
kosten van Mollie.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's
Omschrijving

2021

2020

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten"

8,3%

0,0%

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten"

10,9%

0,0%

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten"

80,4%

100,0%

8,7%

0,0%

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten"
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 19-05-2022
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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