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2. ALGEMEEN

Inschrijving handelsregister

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam
onder dossiernummer 34278806. 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de kansen van (kwetsbare) kinderen en jongeren opdat zij volwaardige leden van de 
    maatschappij kunnen zijn en zij hun maatschappelijke- en sociale positie en toekomstperspectief kunnen
    versterken, dit in de ruimste zin van het woord;
b. het (doen) stimuleren en bevorderen van de saamhorigheid, het onderling contact, de uitwisseling van
    kennis, het wederzijds begrip en de acceptatie tussen ouderen en jongeren door hen samen te laten
    werken aan projecten die voor beide groepen een meerwaarde hebben, dit in de ruimste zin van het woord;
c. het (doen) stimuleren van het wederzijds begrip en wederzijdse acceptatie tussen verschillende culturen
    en/of culturele groepen, dit in de ruimste zin van het woord;
d. het (doen) ondersteunen van sociaal-economische ontwikkelingshulpactiviteiten en/of -projecten,
    in het bijzonder op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en/of de verbetering van de openbare
    voorzieningen, dit in de ruimste zin van het woord.

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. subsidies, giften en donaties;
b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en 
geregistreerd met fiscaal nummer: RSIN 818256989.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020
€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 0 0
Liquide middelen 39.288 26.339

39.288 26.339

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserves 0 0
Overige reserves 19.620 4.696

19.620 4.696

Bestemmingsfondsen 19.000 21.000

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden 668 643
39.288 26.339
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

                       2021                        2020
€ € € €

BATEN

- Baten uit eigen fondsenwerving 10.121 320
- Baten uit acties van derden 10.600 2.665
Som der baten 20.721 2.985

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning kappersschool 1.333 2.698
- Ondersteuning projecten Oeganda 5.096 125
- Ondersteuning projecten Sri Lanka 0 764
- Ondersteuning student Burkina Faso 0 270
- Vrijwilligersvergoedingen 0 530
- Inkopen creatief 0 0
- Kosten ondersteuning door ZZP-ers MCC 0 2.168
- Inkopen MCC 0 199

6.429 6.754

Wervingskosten
- Kosten uit eigen fondsenwerving 110 171
- Kosten uit acties van derden 0 0

110 171
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 1.026 1.011
- Bankkosten 232 173

1.258 1.184
Som der lasten 7.797 8.109

Saldo van baten en lasten 12.924 -5.124

Toevoeging/onttrekking aan:

Exploitatie Exploitatie
boekjaar boekjaar

Bestemmingsreserves 0 0
Overige reserves 14.924 2.876

14.924 2.876

Bestemmingsfondsen

Multi Culti Cooking 0 -5.000
Kappersschool -4.000 -3.000
Oeganda 2.000 0

-2.000 -8.000
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET  RESULTAAT

Algemeen
Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen.
Deze jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.
De grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

Belastingplicht
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. Voorzover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten
die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voorzover
deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat der baten en lasten verwerkt;
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt
in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de 
bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van 
baten en lasten. 

Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en 
opbrengsten uit activiteiten voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter
financiering van de eigen organisatie.

Lasten
Onder lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten van de
eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020
€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donaties 0 0
Nog te ontvangen rente 0 0

0 0

Liquide middelen
Triodos Bank NL46TRIO0338944079 39.288 26.339

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserves
Stand per aanvang boekjaar 0 0
Toevoeging/onttrekking boekjaar 0 0
Stand per 31 december 0 0

Overige reserves
Stand per aanvang boekjaar 4.696 1.820
Toevoeging/onttrekking boekjaar 14.924 2.876
Stand per 31 december 19.620 4.696

Bestemmingsfondsen
Stand per aanvang boekjaar 21.000 29.000
Toevoeging/onttrekking boekjaar -2.000 -8.000
Stand per 31 december 19.000 21.000

Nader te specificeren in:
Multi Culti Cooking 15.000 15.000
Kappersschool 2.000 6.000
Oeganda 2.000 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Uit te betalen donaties 0 0
Uit te betalen vrijwilligersbijdrage 0 0
Uit te betalen provisie fondsenwerving 0 0
Accountants-/advieskosten 629 605
Intrest- en bankkosten 39 38

668 643
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

BATEN

Donaties en giften
Donaties en giften boekjaar 20.721 2.985

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning kappersschool 1.333 1.358
Ondersteuning projecten Oeganda 5.096 125
Ondersteuning projecten Sri Lanka 0 764
Ondersteuning student Burkina Faso 0 270
Vrijwilligersvergoedingen 0 530
Inkopen creatief 0 0
Kosten ondersteuning door ZZP-ers MCC 0 2.168
Inkopen MCC 0 199

6.429 5.414

Directe wervingskosten
Provisie fondsenwerving 0 0
Marketing 0 149
Reis- verblijf- en representatiekosten 110 22

110 171

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Accountants-/advieskosten 629 605
Contributies en abonnementen 127 150
Verzekeringen 194 171
Diversen 76 85

1.026 1.011

Rente- en bankkosten
Bankkosten 232 173

Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen 
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Amsterdam, 16 mei 2022

Het bestuur,

Mevrouw Mevrouw         Mevrouw
A.S.J. Kamstra B.M. Jurgens         F.M. Gieben
(voorzitter) (secretaris)         (penningmeester)
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Overige gegevens

Resultaatbestemming

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen
in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, die hier vermeld dienen te worden.
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