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Adres van de stichting:
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Kvk nummer: 30274180

RSIN nummer: 821601283

Statutaire vestigingsplaats: Woudsend

Bestuursleden:

Ingrid Vink - van Dam - voorzitter
Geeske Homma - Visser - penningmeester
Paul Vink - secretaris
Marieke Drogenbroek - algemeen lid
Folkert van der Wei - algemeen lid

Website: https://www.learnfoundation.nl

Datum goedkeuring jaarrekening: 01-06-2021
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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2020 31-12-2019

Bankrekening lopende rekening 16751 20682

Spaarrekening spaarrekening 15002 15000

Totaal Activa 31753 35682

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2020 31-12-2019

LIBA -1519 0

Schooluniformen -3766 497

Voedselprogramma 1327 585

Scholarships 3774 903

Afronding bouw school -677 204

Schooltuin 2409 2143

Coronafonds -596 0

Totaal bestemmings reserve 952 4332

Totaal algemene reserve 30801 31350

Totaal passiva 31753 35682
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Inkomsten uit donaties en giften 8834 8735

Waarvan: LIBA 5484

Waarvan: Voedselprogramma 170

Waarvan: Scholarships 250

Waarvan: Afronding bouw school 1814

Waarvan: Coronafonds 1115

Totaal baten van particulieren 8834 8735

Inkomsten uit baten van bedrijven 15650 35078

LIBA 2400

Voedselprogramma 4250

Scholarships 7500

Schooltuin 1000

Coronafonds 500

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven 4250 49617

LIBA 250

Voedselprogramma 500

Afronding bouw school 1000

Coronafonds 2500

Inkomsten uit rente 2 3

Som van de baten 28736 93433

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 28736 93433
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Besteed aan doelstellingen:

LIBA 9653 13666

Schooluniformen 4263 1003

Voedselprogramma 4178 6801

Scholarships 4879 6598

Afronding bouw school 3695 62626

Schooltuin 734 1115

Coronafonds 4711 0

Besteed aan doelstellingen 32113 91809

Wervingskosten:

Totaal Wervingskosten 0 0

Kosten beheer en administratie:

 Overige kosten beheer
en administratie 551 522

Totaal kosten beheer en
administratie 551 522

Som van de lasten 32664 92331

Resultaat

Saldo baten & lasten -3928 1102
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Algemene toelichting

Activiteiten

Missie: Het helpen van mensen om een vak te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij
uiteindelijk in hun eigen leefomgeving zelfstandig inkomsten kunnen genereren, alsmede het stimuleren van (vak)
onderwijs in de ruimste zin des woords. Visie: Wij doen dit door -voornamelijk en samen met onze lokale
partnerorganisatie Lifting the Barriers in Kenia- kinderen een kans op onderwijs te geven door mogelijkheden en
middelen te verstrekken die dit onderwijs mogelijk maken. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van het verplicht
gestelde schooluniform, het verstrekken van leermiddelen, maar ook het bouwen van een school of gedeelten van een
school en het aanbieden van een voedzame lunch.

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

Het jaar van de Corona pandemie Het nieuwe jaar leek zo goed te beginnen. Met een groep enthousiaste donateurs
reisden wij in februari af naar Kenia om onze projecten te bezoeken en de donateurs de gelegenheid te geven om met
eigen ogen te zien en te ervaren wat het betekent om in Kenia onderwijs te willen en kunnen volgen. Bij thuiskomst
bleek Corona ernstige vormen aangenomen te hebben en gingen zowel Kenia als Nederland in lock down. In Kenia sloot
onze nét opgeleverde spiksplinternieuwe school voor maar liefst 9 maanden haar deuren. Corona heeft een aantal
consequenties gehad, want we waren door de lock down en de geboden voorzichtigheid/ leefregels niet in staat om ons
werk voor het voetlicht te brengen d.m.v. lezingen en presentaties. Het fondsenwerven verliep stroever. Ook vonden wij
het moeilijk om bedrijven om ondersteuning te vragen terwijl zij zelf ook in moeilijkheden verkeerden en te lijden
hadden onder de Coronacrisis. Des te groter was de verrassing dat sommige bedrijven toch hun jaarlijkse ondersteuning
continueerden, zodat de studiebeurzen en het voedselprogramma gewoon door konden gaan. Ook particulieren lieten
het niet afweten. Wij zijn enorm dankbaar en uiteraard blij voor alle kinderen die we hebben kunnen ondersteunen.
Speciale aandacht in 2020 ging uit naar een project dat wij samen met Wilde Ganzen mochten vormgeven, en dat was
ons ‘Tackle Corona program’. In dit programma heeft onze lokale partner voor elkaar gekregen dat -ondanks het feit dat
de school gesloten was- wij met een ‘Presidential permission’ door mochten gaan met het voedselprogramma, kregen
alle kinderen een (verplicht) mondkapje, werden er handen-wassen faciliteiten op het schoolplein geplaatst, en plaatsten
wij grote billboard achtige borden met de Corona regels. (lees hier alles over deze aanpak) Deze billboards waren
overgenomen uit het boekje ‘Aisha en Moses samen sterk tegen het Coronavirus’. Een prachtig geïllustreerd uiterst
bruikbaar boekje over het hoe en wat met betrekking tot Corona. In september volgde een ontmoeting met een deel van
het bestuur van Aisha & Friends en spraken wij uit te willen samenwerken. Dit zal in 2021 verder uitgewerkt worden.
Voor alle zaken die in 2020 gespeeld hebben verwijs ik u graag naar onze website. Dank u wel voor uw steun. Namens
ons bestuur, LIBA, en alle kinderen, hun leraren en ouders/ communities die op onze hulp kunnen rekenen, Ingrid Vink-
van Dam, oprichter en voorzitter. Woudsend, mei 2021.

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 2020 2019

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 111,8% 98,3%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 98,3% 99,4%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 0,0% 0,0%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 1,7% 0,6%
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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: 01-06-2021

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

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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