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Bestuursverslag Stichting RKVV DEM steunt Ethiopie.

Inleidinq

Voor u  ligt het bestuursverslag van de Stichting  RKVV DEM  steunt Ethiopie over het jaar 2019.
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening de openbare verantwoording over het jaar 2019.

Alaemene informatie

Doel  van  de stichting:
De stichting  heeft ten dcel  de (financiele) ondersteuning van  maatschappelijke en sociale projecten
in  Ethiopie en vcorts tot al  hetgeen  hiermee verband  houdt of daaraan  bevorderiijk kan zijn,  alles in
de ruimste zin van  het woord.
Vergaderingen:
Het bestuur van de stichting  komt regelmatig  bijeen voor overieg.
In 2019 heeft er 8 keer een  bestuursvergadering plaatsgevonden waarvan  notulen zijn gemaakt.

Financien

ln 2019 is er een totaalbedrag van € 59.459,26 aan sponsorgelden binnengekomen waarmee de
kosten en  uitgaven voor de projecten gedekt konden worden.  In totaal  is er voor € 25.260,00 aan
betalingen  aan de verschillende projecten gedaan  en tijdens de reis van  het bestuur in  mei 2019 is er
voor een bedrag van € 4.198,00 overgedragen aan verschillende projecten.
Er is een 3-jaren  budgetplan vastgesteld en gezien de saldi op onze rekeningen  kunnen wij vaststellen
dat de kosten voor de lopende projecten voor de komende 3 jaren zijn gedekt.

SLa_menstellina van  het bestu±±±

Bert Jan  Rozestraten, voorzitter
Cor de Reus,  secretaris
Ron  Burger,  bestuurslid
Ton van der Klooster,  bestuurslid
Kaleab Masresha,  bestuurslic]
Eric Kok,  penningmeester

De bestuursleden zijn  benoemd voor onbepaalde tijd.
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Jaaroverzicht

2019

Net zoals de voorgaande jaren  hebben c]e vaste activiteiten (Nieuwjaarscluik,  Koningsdag markt en viering van  net Ethiopisch
Nieuwjaar) van de stichting weer plaatsgevonden.  Naast verdere activiteiten  als intervieuws geven  is er in juli 2019 een
muziekfestival gehouden  in de Broekpolder Heemskerk.  Dit festival werd georganiseerd door Marcel Korver van Cafe Ons Plein
en was gebaseerd op de film over de groep Queen en  het grote Live Aid concert van  1985. Bij het zoeken  naar een aan  het
festival te koppelen goed doel kwam hij op het spoor van onze stichting.Gezamenlijk hebben wij de organisatie van  net
evenement op onze schouders genomen.  Het concert was een groot succes (ondanks net weer) en  heeft,  na aftrek van alle
kosten, een mooie opbrengst voor de kas van de stichting opgeleverd.  Deze inkomsten kunnen weer een grote verandering
teweegbrengen  in net leven van de kinderen, de studenten en  hun families die wij hiermee kunnen ondersteunen.

Voor wat betreft de lopende projecten hebben wij regelmatig contact over de voortgang van de projecten en vragen ook om
voortgangsrapporten zodat inzichtelijk wordt hoe de gelden binnen deze projecten besteed worden.

2020

Het jaar 2020 staat volop in  het teken van de wereldwijde pandemie Covid-19 het Coronavirus.
Wij als stichting lopen tegen beperkingen aan in  het kader van geplande of te plannen activiteiten.  Neem bijvoorbeeld de
Koningsdag markt waar wij als groep spullen verkopen, en de nieuwjaarsduik in september ter viering van  net Ethiopische
nieuwjaar.  Bij deze activiteiten hebben wij de afgelopen jaren  mooie inkomsten voor de projecten kunnen genereren  maar helaas
kunnen deze activiteiten  dit jaar geen voortgang vinden.
Ook de geplande reis in  november 2020 zal niet door kunnen gaan aangezien de situatie omtrent Covid-19 in  Ethiopie op dit
moment nog niet de hoogste piek bereikt heeft en er zeer veel arme mensen door getroffen zijn.
Wij als bestuur zullen juist voor die zwaar getroffen mensen in  Ethiopie ons best blijven doen om ze waar mogelijk te
ondersteunen  in deze zware tijden. Wij blijven bezig met genereren van sponsorgelden en de net verschenen  nieuwe edjtie van
de nieuwsbrief zal daar ook weer een bijdrage aan kunnen geven.

Beverwijk,  9 juni 2020
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Stichting RKW DEM steunt ETHIOPIE

1.  Balans  per 31  december 2019 (in €)

ACTIVA

Vorderingen  en overlopende activa
Liquide  middelen

Totaal

PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves
Bestemmingsreserve

Totaal

€ 60.947
€ 36.000

31  december2019

€ 50.027
€ 34.000

31  december2018
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Stichting RKVV DEM steunt ETHIOPIE

2. Staat van  Baten en Lasten over 2019 (in €)

Baten
-  Baten  uit eigen fondswerving
-  Baten  uit  beleggingen
• Overige baten

Som der Baten

Lasten

Besteed aan projecten:
-Project  FIDA  Kolloboo
-  Help een  arm  kind  naar school
-Katinka  I

•  Katinka   11

•  Playground  Bright  Hope
-Waterpomp project
-  Diverse projecten

Werving baten
-  Kosten eigen fondswerving
-  Kosten gezamenlijke acties
-  Kosten acties derden
-Kosten  van  beleggingen

Beheer en administratie
-Kosten  beheer en  administratie

Som der lasten

Resultaat

Resultaatbestemming 2019
Toevoeging/onttrekking  aan:
-  Eigen Vermogen
-Bestemmingsreserve
-  Continu.I.teitsreserve
-  Herwaarderingsreserve
- overige reserves
• bestemmingsfonds
-  voorzieningen

Werkelij.k 2019

€ 59.459

€0
€ 59.459

€ 46.539

€  12.920

€ 6.000
€ 5.000

€  1.000
€ 4.610

€  12.847
€ 29.457

€155
€  16.539

€  16.694

€388

€ 2.000

€  10.920

€  12.920

Begroot Z019

€ 30.000

€0
€ 30.000

€ 34.500

-€ 4.500

€ 6.000
€ 3.000

€  17.000
€ 8.000

€ 34.000

€250

€250

€250

Werkelijk Z018

€ 94.020

€0
€ 94.020

€ 59.500

€ 34.520

€ 5.000
€ 3.000

€  17.000
€ 3.500

€ 23.320

€ 7.250
€ 59.070

€430

€  10.000

€ 24.520

€ 34.520
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Stichting RKVV DEM steunt ETHIOPIE

3. ALGEMENE TOELICHTING  EN  UITEENZETTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De stichting  stelt zich ten doel  de ondersteuning van  maatschappelijke en
sociale projecten  in  Ethiopie en  is opgericht op 3 februari  2009.
De stichting  heeft geen winstoogmerk.  Voorts heeft de stichting de ANBl  status (nummer 82041851 `

a.

C.

Grondsla

De jaarrekening  is opgesteld  in overeenstemming  met de bepalingen zoals die zijn
opgenomen  in de  Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving  Richtlijn 650  Fondsenwervende
lnstellingen.

kende ci

De gehanteerde grondslagen van waardering en van  resultaatbepaling zijn ongewijzigd

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Waarderin rondsla

Vorderin en en overlo ende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen  nominale waarde.  Met mogelijke oninbaarheid  is
rekening gehouden.

Liquide middelen  en effecten

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen  nominale waarde.

Voorzienin en en schulden

De voorzieningen en  kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen  nominale
waarde.

Baten en  lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,  uitgaande
van  historische kosten.

Joor identi[icaticdce!ein
Slighter &



Stichting RKVV DEM steunt ETHIOPIE

4. TOELICHTING OP SPECIFIEKE POSTEN VAN  DE BALANS  EN  DE STAAT
VAN  BATEN  EN  LASTEN

a.

C.

Bankrekenin
De beide bankrekening staan vrij ter beschikking van de stichting.

te ontvan en bedra

e reserves
Het verloop  is  als volgt:

stand  op  1  januari 2019

toevoeging  uit resultaat bestemming

toevoeging  uit bestemmingsreserve

stand op 31  december 2019

De aanwending van de reserves wordt besloten door het bestuur.

Bestemmin sreserve
Het verloop  is als volgt:

stand  op  1  januari 2019

toevoeging uit overige reserves

onttrekking uit bestemmingsreserve

stand op 31  december 2019

60.947

36.000

Het bedrag van € 36.000,00 voor de bestemmingsreserve 2020 heeft betrekking op de volgende projecten:

i;§i:;:O¥:€k#::::ooi ,n KOHoboo                                           €:1 i §§§

Totaal € 36.000

Deonttrekkinguitdebestemmingsreserve2019bestaatuitdeuitgavenvoordevolgendeprojecten:

Project  FIDA,  de school  in  Kolloboo
Sponsoring  kinderen
Katinka  I
Katinka  11

Totaal

€ 6.000
€ 5.000

€0
€0

€  11.000
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