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ALGEMEEN
De stichting is opgericht op 8 september 2006. De stichting is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 20127327.
De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Zundert, de dagelijkse leiding bevindt zich in
Groede.

DOEL VAN DE STICHTING
De activiteiten van Stichting Foundation Care For All bestaan voornamelijk uit het uitvoeren en
financieren van projecten ter verbetering van het leefklimaat van kansarme mensen.

BESTUUR
Het bestuur van de stichting werd in 2014 gevormd door: Mark van den Eijkel (Voorzitter), ),
Koerd de Jongh (Secretaris) en Ed Sligchers (Penningmeester).

BEZOLDIGING BESTUUR
Het bestuur van de stichting verricht haar taken onbezoldigd.
Adviseur Jelle Wouters (oprichter en oud voorzitter) heeft tot en met mei 2014 een
onkostenvergoeding ontvangen voor een langdurig verblijf in Nepal en India in verband met
werkzaamheden voor de stichting. De vergoeding is gebaseerd op een lokaal salaris. Vanaf juni
2014 zet dhr. Wouters zijn activiteiten onbezoldigd voort.

ANBI STATUS
Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende
Instelling

BELASTINGPLICHT
Op 6 december 2006 heeft de Belastingdienst vastgesteld dat ten aanzien van de stichting er geen
sprake is van belastingplicht of inhoudingsplicht voor de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en
loonbelasting.
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BALANS PER 31 DECEMBER
2014

2013

Liquide middelen

22.564

29.096

Totaal activa

22.564

29.096

Actief
Vlottende activa

Te ontvangen bedragen

Passief
Vermogen
Garantievermogen

2.500

2.500

Nog te verdelen reserves

11.317

18.190

Reserveringen projecten

8.618

6.322

22.435

27.012

Voorzieningen
Pensioenen Nepal
Te betalen bedragen

Totaal passiva

0

992

129

1.092
129

2.084

22.564

29.096
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WINST- EN VERLIESREKENING

2014
Inkomsten
Periodieke donaties/subsidies
Eenmalige donaties/subsidies
Specifieke donaties
Totaal inkomsten
Kosten Nepal
Lerarensalarissen Nepal
Kantoorhuur
Salarissen medewerkers Nepal
Vergoeding adviseur Nepal / India
Transactiekosten bank Nepal
Reiskosten
Kantoorkosten
Stagevergoedingen
Construction projects
Awareness programs
Teachers training
Scholarships + scholarships IT education
WLP
Mutatie reservering projecten
Mutatie pensioenvoorziening
Totaal kosten Nepal
Overheadkosten
Contributies & abonnementen
Administratiekosten
Communicatiekosten
Verzekeringen
Totaal overheadkosten

4.955
1.800
15.666

Resultaat

4.911
6.973
12.753
22.421

508
0
277
750
65
561
0
0
16.892
800
0
7.000
169
-/-4.576
0

24.637

946
587
4.189
1.800
320
4.492
394
300
5.747
1.499
0
0
0
5.119
266
-/- 22.446

-/- 25.659

0
250
96

0
102

Exploitatie resultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Herrubricering liquide middelen
Koersverschillen
Bankkosten (bank Ned / Nepal)
Totaal financiële baten en lasten

2013
€

-/- 102

-/- 346

-/- 127

-/- 1.368

-/- 206
0
-/- 197
276

0
0
-/-778
393
127

385

-/- nihil

-/- 982
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

ALGEMEEN
In het verleden zijn de balans en de winst- en verliesrekening altijd samengesteld door de
penningmeester van de stichting. Vanwege de groeiende omvang van de stichting en haar
financiële belangen heeft het bestuur van de stichting besloten om het samenstellen van de
balans en de winst- en verliesrekening vanaf boekjaar 2011 door een externe partij te laten
verrichten.

VALUTA
Alle bedragen luiden in € tenzij anders vermeld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s 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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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VA N ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling. De looptijd van de onder de vlottende activa opgenomen
vorderingen is korter dan één jaar.

VERMOGEN
Reservering projecten:
Indien donateurs aangeven dat zij hun donatie besteed willen zien aan een bepaald project,
wordt hier een reservering voor opgenomen ten laste van het eigen vermogen. Er zal zoveel
mogelijk getracht worden aan de wensen van de donateurs te voldoen, de stichting houdt zich
echter het recht voor de gereserveerde bedragen anders te besteden indien zij dit wenselijk
acht.
Jaarlijks wordt de stand van deze reserveringen geïnventariseerd.

VOORZIENINGEN
Voorziening voor pensioenen:
Voor twee medewerkers in Nepal werd een oudedagsreserve opgebouwd. Per dienstmaand
werd een vast bedrag gedoteerd. Per 2014 zijn de dienstverbanden beëindigd en per maart
2014 zijn de tegoeden, alsmede het studiefonds van een zoon van een van de medewerkers,
aan de betrokken medewerkers uitgekeerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VA N HET RESULTAAT

INKOMSTEN
Onder inkomsten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen donaties.
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VA N DE BA LANS
Te ontvangen bedragen

Liquide middelen

22.564

Vermogen
Garantievermogen

2.500

Nog te verdelen reserves 1 januari
Mutatie alg.res

18.190
6.873

Resultaat verslagjaar

-/- nihil

Nog te verdelen reserves 31 december

11.317

In 2011 heeft het bestuur besloten om een garantievermogen aan te houden om de continuïteit
van lopende projecten te waarborgen in het geval van teruglopende donaties. Het
garantievermogen is ultimo 2013 verlaagd van € 7.000 naar € 2.500. De reden hiervoor is dat
het bestuur besloten heeft om vanaf 2014 geen vaste medewerkers meer in dienst te houden
en puur op projectbasis medewerkers in te huren.
RESERVERINGEN PROJECTEN
WLP voorzieningen

1.962

Awareness voorzieningen

1.829

Scholar ships voorzieningen

4.127

Travel & Living
Totaal voorzieningen

700
8.618

Te betalen bedragen
Kosten Nepal (salaris leraar)

129
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