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Aan het bestuur van
Stichting Stop Poverty
Transistorstraat 31
1322 CK  Almere

Wezep, 30 juni 2020

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een
samenstellingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Stop
Poverty te Almere.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Stop Poverty te Almere is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2019 en de staat van baten en lasten over 2019, met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder
de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven C1, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Stop Poverty.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1.3 ALGEMEEN

Vaste gegevens

De vaste gegevens van de stichting zijn:
-  Oprichting d.d. 19 januari 2007
-  KvK-nummer 39097794
-  SBI-code 88992 - Maatschappelijk werk
-  RSIN 8175.92.659
-  Website www.stop-poverty.org
-  ANBI-status sinds 1 januari 2008

Het bestuur bestaat uit:
de heer A.H. Kruizinga, voorzitter
de heer M. Shirsoleiman, penningmeester
de heer B. Lindeman, secretaris

Statutaire doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als doel:
1  het leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding en duurzame
ontwikkeling wereldwijd, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging;
2  het verstrekken van noodhulp wereldwijd aan mensen in nood, bij voorkeur door
projectmatige aanpak;
3  de leefomstandigheden van behoeftige mensen verbeteren en het geven van
humanitaire hulp, nationaal en internationaal, die daarmee in de ruimste zin verband
houden;
4  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander
bedrijfsmatig gaat verrichten.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot
het geven van nadere toelichtingen.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

drs. J. Smit
Accountant-Administratieconsulent
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Jaarverslag  
2019 

 
 

 

 
 
 “Het overwinnen van armoede is niet een gebaar van liefdadigheid, 
maar van gerechtigheid. Het is de bescherming van een fundamenteel 
recht, namelijk het recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan".  

 
Nelson Mandela 

 



 
 
 

 

HART VOOR DE ARMEN 
Onze drijfveer zijn de kinderen die in extreme armoede leven, de 
kinderen die zonder hulp geen kans hebben op een goede 
toekomst. Vanuit het principe van Mandela dat armoede 
bestrijden geen daad is van liefdadigheid. Het is een daad van 
rechtvaardigheid. Het is de verdediging van een fundamenteel 
mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven. 
 

  
ZELFREDZAAMHEID 
Het doel is dat onze kansarme kinderen, gezinnen en lokale 
organisaties onze steun niet meer nodig hebben. Wij zorgen 
ervoor dat iemand in staat is om voor zichzelf te zorgen en zich 
zelfstandig weet te redden. De focus ligt op het versterken, 
begeleiden en steun bieden op weg naar zelfredzaamheid. Er is 
maar een manier om de cirkel van armoede te doorbreken: 
zelfredzaam worden. 
MAAR: we sluiten onze ogen niet voor individuele noodgevallen. 
Meestal zijn deze medisch van aard. Wij hebben mensen gezien 
die dreigden te sterven om at zij geen € 25 voor het ziekenhuis 
konden betalen. Wij blijven ook in deze schrijvende gevallen 
steun bieden aan de allerarmsten.  

 

 

 
PARTNERSCHAP 
Wij werken samen met de lokale gemeenschap en autoriteiten in 
overleg en planning. Zij dragen tevens substantieel bij aan onze 
projecten. Bij de wegaanleg van 5,4 km naar onze kleuterschool 
in Oeganda, hebben de lokale autoriteiten 50% van de kosten 
betaald. Landeigenaren hebben allemaal een stuk land 
gedoneerd om de weg te verbreden van 4 naar 8 meter. 

 
  

MAATWERK SPONSORING 
Heeft u een duidelijke affiniteit met een doel of doelgroep? Wij 
zorgen voor een project die past bij de wensen van onze 
sponsor. Ook streven wij naar partnerschappen. Omdat wij 
geloven in elkaar versterken. De mogelijkheden hiervoor zijn 
legio. Hierbij wordt rekening gehouden met uw doelstellingen, 
uw doelgroep, communicatie en uw overige wensen. 



Introductie 
 
Er is veel gebeurd in 2019. Er is heel hard gewerkt. Als stichting zijn wij ten opzichte 
van 2018 weer gegroeid, zowel in omzet als in kwaliteit. Daar mogen wij als kleine 
vrijwilligersorganisatie trots op zijn. Ook zijn wij trots op onze reflectieve praktijk: hoe 
kunnen wij ons zelf steeds weer verbeteren? Door deze kritische houding houden wij 
onszelf scherp om voor maximale impact te kunnen blijven gaan, zowel voor onze 
sponsors als onze doelgroep. Wat wij concreet in 2019 hebben gedaan, wordt 
hieronder uiteengezet.  
 
Het bestuur draagt zoveel mogelijk bij aan het bereiken van de doelen van Stop 
Poverty. Dit doet zij vanuit een toezichthoudende rol, waarin zij controleert of de 
organisatie werkt volgens haar visie en missie, en of de projecten en partnerschappen 
worden uitgevoerd zoals afgesproken: doen we de goede dingen en doen we die goed? 
 
Hierbij hanteren wij de belangrijkste kernwaarden van Stop Poverty:   
 
1. Compassie: Stop Poverty werkt alleen samen met organisaties die een “hart voor 

de armen” hebben. 
2. Karakter: Stop Poverty werkt alleen samen met organisaties die een hoog niveau 

hebben aangetoond op integriteit, betrouwbaarheid, transparantie en 
accountability. 

3. Competentie: Stop Poverty werkt samen met organisaties met de hoogste norm, 
zowel in efficiëntie, nauwkeurigheid, communicatie, professionaliteit en die een 
bewezen trackrecord hebben op het gebied van een duurzame impact voor de 
armen. 

 
In 2018 is het bestuur 4 maal bij elkaar geweest. Het belangrijkste thema dat iedere 
vergadering terugkwam, was het thema ‘impact en focus’, ofwel welke keuzes maken 
wij als organisatie qua projecten zodat wij in staat zijn en blijven om maximale impact 
te leveren. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij onze landenportfolio hebben 
geminimaliseerd tot twee landen: Oeganda (major) en India (minor). Het bestuur is blij 
met dit resultaat en heeft vertrouwen dat dit ons werk nog effectiever en efficiënter 
maakt.  
 
Als laatste willen wij graag al onze vrijwilligers, sponsors, projectpartners en iedereen 
die Stop Poverty een warm hart toedraagt enorm bedanken. Met zijn allen kunnen wij 
een wezenlijk verschil maken in het leven van kansarme kinderen en gezinnen. Stop 
Poverty staat stil bij de goedheid van onze vele sponsors, stichtingen en organisaties 
die ons in staat stellen de wereld een klein beetje mooier te maken, want IEDER KIND 
VERDIENT EEN GOEDE TOEKOMST. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar en wij hopen dit 
met succes te mogen blijven doen in 2020. 
 
Arie Kruizinga, namens het bestuur 
 
 



Wat hebben wij bereikt in 2019? 
 
Onze doelen zijn gericht op het realiseren van community development. Stop Poverty 
kenmerkt zich hierbij door het financieel zelfredzaam maken van de projecten. Om een 
blijvend effect te realiseren creëren wij een eigen lokaal inkomen, zodat onze hulp 
slechts tijdelijk nodig is voor een duurzaam beter leven. Alleen op deze manier hebben 
kansarme kinderen - nu en in de toekomst - een echte kans op een duurzaam beter 
leven. 
 
Hieronder geven wij de belangrijkste werkzaamheden die in Oeganda gerealiseerd of 
opgestart zijn met de in Nederland geworven fondsen. 
 
 
Oeganda 
 
Kleuterschool van start gegaan 
Op 26 januari 2019 was het zover: onder grote belangstelling werd onze kleuterschool 
officieel geopend. Naast de vele kinderen en ouders van de lokale gemeenschap waren 
ook overheidsofficials en medewerkers van een van onze grote sponsors aanwezig. 
Samen met lokale staf en bestuursleden Arie en Bart werd een groot feest gevierd. 
Inmiddels zitten 75 kansarme kinderen op de kleuterschool. Een eerste stap naar een 
goede toekomst.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Zelfredzaamheid 
Door te investeren in inkomens-genererende projecten creëren wij een structureel 
lokaal eigen inkomen. Dit wordt gebruikt om (op termijn) de operationele kosten van 
onze lokale projecten te dekken, nadrukkelijk voor onderwijs in Oeganda. Zo zijn onze 
projecten in Oeganda op termijn volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van 
sponsoring. 
 
De doelstelling is tussen de 8 tot 10 jaar zelfredzaam te zijn, zodat er geen hulp uit 
Nederland meer nodig is. In plaats van eindeloos te blijven betalen voor schoolgelden 
is een plan voor zelfredzaamheid veel efficiënter.  
 
Om dit te realiseren is ook in 2019 landbouwgrond aangekocht. Hierop is in 2019 
gestart met het verbouwen van suikerriet. Wij verwachten een mooi rendement van 
deze gewassen eind 2020. Bovendien leidt dit tot lokale werkgelegenheid. 
 
Schoon drinkwater 
In 2019 hebben wij meerdere waterinstallaties kunnen realiseren in Budondo, Oost 
Oeganda. Op deze manier investeren wij in de gezondheid van vele kinderen en 
gezinnen in deze arme regio.  
 

 
 
 
 
 



Trainingscentrum voor Tienermoeders 
Voor vele tienermoeders is hun toekomst hopeloos. Wat is de kans van dat een 
tienermoeder van 15 of 16 jaar, mét kind, zonder opleiding of relevante werkervaring, 
een baan vindt in Oeganda met een extreem hoge werkeloosheid? Hiernaast zijn deze 
meisjes in vele gevallen getraumatiseerd door negatieve ervaringen uit het verleden.  
 
Om deze meisjes een toekomst te geven is Stop Poverty met de bouw gestart van een 
trainingscentrum voor Tienermoeders. Door het geven van een vakgerichte interne 
opleiding van 3 tot 6 maanden in Beauty en Hair dressing, wordt er een reëel 
alternatief geboden voor prostitutie en gevaarlijke abortussen en een mogelijkheid tot 
een eigen inkomen. Hiernaast krijgen de meisjes counseling om hen beter 
weerbaarder te maken. 
 
Door een diploma/certificaat van het Ministerie van Onderwijs, krijgen deze jonge 
moeders vaak makkelijker een baan of kunnen een eigen schoonheidssalon beginnen. 
Een beauty starterskit t.w.v. € 50,- zorgt voor een klein startkapitaal na het diploma. 
Ruim 90% van deze meisjes heeft onmiddellijk na het afronden van de opleiding, of 
zelf nog tijdens, een baan. Door een eigen inkomen kunnen zij een veilige en stabiele 
woonsituatie realiseren voor hun gezin en kunnen ook hún kinderen straks naar school. 
 
De gebouw wordt in het tweede kwartaal van 2020 opgeleverd en de opening van het 
centrum zal in het laatste kwartaal van 2020 plaatsvinden. 
 
Community Development Centrum 
Na maandenlange voorbereidingen is Stop Poverty in 2019 gestart met de bouw van 
het Community Development Centrum. Dit centrum krijgt een meervoudige functie 
zoals onderbouw basisschool, vakopleidingen, een agricultural unit en een unit voor 
microfinance. 
 
Het centrum wordt in 2020 
opgeleverd en kan starten per 1 
januari 2021. 
 
 
De bouw van het centrum wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Wilde Ganzen. 

 
 
 
 
 



Diverse projecten 
Hiernaast voeren wij diverse maatwerkprojecten uit voor onze sponsors. Sommige 
hiervan zijn incidenteel van aard, anderen meer structureel. Zo hebben wij structureel 
een sponsorprogramma zodat kinderen uit kansarme gezinnen zowel basis- als 
voortgezet onderwijs kunnen volgend. Ook in 2019 is dit succesvol voortgezet. 
Hiernaast zijn er in 2019 diverse schrijnende gevallen individueel gesteund met onder 
andere medische assistentie en andere noodhulp.  
 
 
India 
 
Water en zelfredzaamheid 
In 2019 hebben wij met succes het project Water en Zelfredzaamheid succesvol 
afgerond in de regio Pulivendula in Andhra Pradesh, Zuid-India. We hebben het initiële 
projectplan moeten aanpassen aan de sociaal-politieke omstandigheden. In 
samenwerking met de lokale gemeenschap en onze partner zij wij aan de slag gegaan 
met een integraal plan voor zelfredzaamheid. Voor dit dorp bleek voedselzekerheid en 
het creëren van een inkomen hun eerste prioriteit. Via inmenging van onze lokale 
partner hebben zij een stuk land gekregen van de overheid. Dit land was echter bebost 
en was ontginbaar. Maar het potentieel was aanwezig. Stop Poverty heeft 
geïnvesteerd in 4 diep-geboren waterbronnen (200 meter diep) voor drinkwater en 
irrigatie. Via een proces van ontginning, cultivatie en egalisatie van het land, 
bodemanalyse en het toepassen van biodiversiteit, is een voedselzekerheid en een 
significant eigen inkomen gerealiseerd voor deze boerrenfamilies. Hiernaast heeft dit 
een aantal positieve bijeffecten, zoals een verbeterde gezondheid van de kinderen, 
economische verbetering van vrouwen door verhoogde productiviteit, versterking van 
hun sociale positie en de kinderen gaan weer naar school  Een mooi resultaat. 
 
 

 
 
  
 
 
 



Gezuiverd drinkwater voor schoolgaande kinderen 
Nog steeds hebben circa 2 miljard mensen geen directe toegang tot schoon 
drinkwater. Dit gebrek leidt tot verspreiding van ernstige (vaak dodelijke) ziektes. 
Wereldwijd overlijden er dagelijks vele duizenden mensen – met name kinderen – aan 
deze gevolgen. 
 
Om dit grote probleem een halt toe te roepen zijn 
wij een samenwerking aangegaan met De 
Vestingh Foundation in 2019. Met ondersteuning 
van deze sponsor heeft Stop Poverty twee 
scholen voorzien van een RO waterinstallatie, 
zodat meer dan 200 kansarme kinderen nu 
gezuiverd drinkwater krijgen. 
 
Toegang tot schoon drinkwater heeft een 
bewezen effect op de fitheid en leercapaciteiten 
van kinderen. Tot nu toe kregen de kinderen geen of vervuild water mee van huis, met 
alle gevolgen van dien. Nu kunnen de kinderen de hele dag schoon water drinken en 
profiteren de omwonenden ook van deze zuivere waterbron. 
 
 

 
 
 

HIV Kindertehuis 
Sinds een aantal jaar ondersteunt Stop Poverty het HIV kindertehuis in Chennai. Eind 
2019 is besloten deze samenwerking te beëindigen. Stop Poverty gelooft dat het tehuis 
na vele jaren steun nu op haar eigen ben kan staan.   
 
 
 



Fondsenwerving in Nederland 
 
Een van de hoofddoelen van onze activiteiten is om mensen te blijven attenderen op 
de noden die er zijn in de landen waar wij werken. Wij werven ondersteuning van 
mensen, fondsen, bedrijven en scholen die deze kinderen een warm hart toedragen.  
 
We hebben in 2019 een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerste in de geschiedenis 
van Stop Poverty hebben wij meer dan EUR 300.000,- geworven. Dit is natuurlijk niet 
een doel op zich, maar stelt ons wel in staat onze doelstellingen te bereiken. Hieruit 
blijkt dat Stop Poverty als betrouwbare stichting wordt gezien door sponsors. Dat 
vinden wij een enorme eer en wij zullen er alles aan blijven doen het vertrouwen in 
onze stichting waar te maken. 
 
We zien het nieuwe 
jaar positief tegemoet. 
 
Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag 
naar de jaarrekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planning 2020 
 
Oeganda 
De focus zal liggen op de afronding van de diverse bouwprojecten in 2020. Tevens 
geniet het operationeel maken van beide centra de hoogste prioriteit. In 2020 wordt 
wederom geïnvesteerd in zelfredzaamheid via landbouwprojecten. Als laatste zal er 
verder worden gewerkt aan de verdere professionalisering van de lokale stichting in 
Oeganda. 
 
India 
In India zal water het actuele thema blijven en wij zullen waar nodig en mogelijk 
nieuwe waterinstallaties implementeren. 
 
 
 
 
 
 



Stichting, doelstelling en bestuur 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 februari 2007  
onder de naam ‘Stichting Stop Poverty. De stichting is gevestigd te Almere. De 
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 39097794. Door de 
Belastingdienst is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
onder het fiscaalnummer RSIN 817592659. 
 
Doelstelling 
Stichting Stop Poverty heeft ten doel uiteindelijk het leven van duizenden 
hulpbehoevende kinderen en gezinnen positief helpen te veranderen.  
 
Hiernaast moet ook ruimte en aandacht blijven voor noodgevallen. In dit soort 
gevallen gaat het om het redden van levens. 
 
Ook het creëren van betrokkenheid, bij onze donateurs en bij de lokale bevolking is 
een belangrijke doelstelling. Wij willen graag onze donateurs de mogelijkheid en de 
vrijheid geven om te doneren aan een project dat hen aan het hart gaat en waar de 
lokale bevolking baat bij heeft. 
 
Zo ontstaat er weer vreugde en hoop bij die kinderen en gezinnen voor wie dit 
anders niet mogelijk was geweest!  
 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter:  Arie Kruizinga 
Penningmeester: Mohsen Shirsoleiman 
Secretaris:  Bart Lindeman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nelson Mandela:  
  
"Zoals slavernij en apartheid, is armoede niet natuurlijk. Het is door mensen gemaakt en kan 
overwonnen en uitgewist worden door de acties van mensen. Het overwinnen van armoede 
is niet een gebaar van liefdadigheid, maar van gerechtigheid. Het is de bescherming van een 
fundamenteel recht, namelijk het recht op waardigheid en een fatsoenlijk bestaan".  
 
Het bevorderen van zelfredzaamheid is het centrale speerpunt van het Stop Poverty beleid. 
Door het geven van structurele hulp zoals veilig drinkwater, educatie, microkredieten en  
medische zorg, bouwt Stop Poverty mee aan een hoopvolle toekomst voor kansarme mensen. 
Velen van hen leven rond de armoedegrens van ca. € 25,- per maand! Noodhulp, voor mensen 
die alles hebben verloren, door overstromingen, cyclonen of op andere  wijze, blijft 
noodzakelijk. Individuele hulp, bijvoorbeeld door een operatie van kinderen of ouderen, die 
dit niet zelf kunnen betalen, is eveneens een aandachtsgebied van Stop Poverty. 
 
 
 
                    WATER                             WERKGELEGENHEID           MEDISCHE HULP

     
                                                                                                                                                              

  
                  

                  ONDERWIJS                                          KINDEREN                                       MICROKREDIET  
                    

        

 
 
Stichting Stop Poverty   
Postbus 50094 
1305 AB Almere 
The Netherlands 
 
www.stop-poverty.org  
 



3. JAARREKENING

7



Stichting Stop Poverty
Almere

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa 1 1.161 1.160

Liquide middelen 2 62.073 136.423

63.234 137.583

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsfondsen 3 63.234 137.671
Overige reserve - -88

63.234 137.583

63.234 137.583
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Stichting Stop Poverty
Almere

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018

€ € € €

Baten

4 

Algemene giften 5 2.951 13.009
Bestemde giften India 6 4.643 36.845
Bestemde giften Mozambique 7 300 19.500
Bestemde giften Oeganda 8 317.313 224.070
Bestemde giften Zuid-Afrika 9 - 1.560

325.207 294.984

Lasten
Uitgaven projecten algemeen 10 1.921 4.181
Bestemde uitgaven India 11 49.796 12.592
Bestemde uitgaven Mozambique 12 3.230 34.378
Bestemde uitgaven Oeganda 13 337.072 251.750
Bestemde uitgaven Zuid-Afrika 14 - 1.560
Personeelslasten 15 - 510
Huisvestingslasten 16 4.697 5.045
Marketinglasten 17 191 -
Algemene lasten 18 2.649 2.731

Totaal van som der kosten 399.556 312.747

Totaal van netto resultaat -74.349 -17.763

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds projecten India -45.153 18.266
Bestemmingsfonds projecten Mozambique -11.122 -17.688
Bestemmingsfonds projecten Oeganda -16.050 -12.683
Bestemmingsfonds projectbezichtigingen -2.112 2.112
Overige reserve 88 -7.770

-74.349 -17.763
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Stichting Stop Poverty
Almere

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stop Poverty is feitelijk en statutair gevestigd op Transistorstraat 31, 1322 CK te
Almere en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 39097794.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Stop Poverty bestaan voornamelijk uit het leveren van een
structurele bijdrage aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling wereldwijd, zonder
onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven C1, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor deze indeling is gekozen
omdat hierdoor het juiste inzicht in resultaat en vermogen van de stichting ontstaat. Met
name geldt dit de besteding van de gelden aan de diverse projecten.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van
baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves vormen een onderdeel van het eigen vermogen van de stichting
waarbij derden (veelal donateurs) een specifieke bestemming hebben meegegeven voor de
besteding van de gedoneerde gelden. Bij afgesloten projecten wordt het overschot door
het bestuur toegekend aan een ander project en een tekort aangezuiverd vanuit de
algemene middelen. Aanpassingen in fondsen, welke door het bestuur zijn besloten, zijn in
de specificatie op de balans opgenomen in de kolom 'correctie'.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €
Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborg huur 1.161 1.160

2  Liquide middelen

Rabobank betaalrekening 19.557 59.414
Rabobank spaarrekening 42.516 77.009

62.073 136.423

PASSIVA 

3  Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds projecten India 6.412 51.565
Bestemmingsfonds projecten Mozambique - 11.122
Bestemmingsfonds projecten Oeganda 56.822 72.872
Bestemmingsfonds projectbezichtigingen - 2.112

63.234 137.671

2019 2018

€ €
Bestemmingsfonds projecten India

Stand per 1 januari 51.565 33.299
Resultaatverdeling -45.153 18.266

Stand per 31 december 6.412 51.565

stand

1 jan giften uitgaven correctie

stand

31 dec

€ € € € €
Projecten India

Algemeen - - - - -
Waterzuiverings-
installaties

51.091 2.167 46.846 - 6.412

HIV Weeshuis Chenai 474 2.476 2.950 - -

Totaal 51.565 4.643 49.796 - 6.412
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2019 2018

€ €
Bestemmingsfonds projecten Mozambique

Stand per 1 januari 11.122 28.810
Resultaatverdeling -11.122 -17.688

Stand per 31 december - 11.122

De activiteiten in Mozambique zijn door het bestuur beëindigd. De bestemmingsreserve is
vrijgevallen ten gunste van de vrije reserves en vervolgens besteed aan Oeganda.

2019 2018

€ €
Bestemmingsfonds projecten Oeganda

Stand per 1 januari 72.872 85.555
Resultaatverdeling -16.050 -12.683

Stand per 31 december 56.822 72.872

stand

1 jan giften uitgaven correctie

stand

31 dec

€ € € € €
Projecten Oeganda

Algemeen 1.000 15.823 16.773 - 50
Waterputten - 16.590 3.150 - 13.440
Social and Medical Fund 345 1.845 1.700 - 490
Solarlampen 8.249 - - - 8.249
Microfinanciering 34.858 -1.600 1.608 - 31.650
Bouwprojecten 28.420 284.655 313.841 3.709 2.943

Totaal 72.872 317.313 337.072 3.709 56.822

2019 2018

€ €
Bestemmingsfonds projectbezichtigingen

Stand per 1 januari 2.112 -
Resultaatverdeling -2.112 2.112

Stand per 31 december - 2.112

Overige reserve

Stand per 1 januari -88 7.682
Uit resultaatverdeling 88 -7.770

Stand per 31 december - -88
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een huurverplichting afgesloten voor kantoorruimte gelegen
Transistorstraat 31 te Almere. De huur loopt voor een periode van 3 jaar vanaf 1 juni 2018
en kan aansluitend telkens voor 12 maanden verlengd worden. 
De huur bedraagt € 4.747,80 per jaar.

14



Stichting Stop Poverty
Almere

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ €
4  Baten

Algemene giften 2.951 13.009
Bestemde giften India 4.643 36.845
Bestemde giften Mozambique 300 19.500
Bestemde giften Oeganda 317.313 224.070
Bestemde giften Zuid-Afrika - 1.560

325.207 294.984

Voor de bouwprojecten in Oeganda is er een samenwerking met Wilde Ganzen. In een
samenwerkingsoverkomst is vastgelegd dat Wilde Ganzen 1/3 deel van de projectlasten
draagt en Stichting Stop Poverty 2/3 deel. De betaling aan projecten wordt gedaan door
Wilde Ganzen. 
In 2019 is er door Stichting Stop Poverty € 105.637 overgemaakt aan Wilde Ganzen.

2019 2018

€ €
5  Algemene giften

Algemene giften 2.796 6.716
Giften projectbezichtigingen 155 6.293

2.951 13.009

6  Bestemde giften India

Bestemde giften project waterzuiveringsinstallaties 2.167 33.900
Bestemde giften project HIV Weeshuis Chenai 2.476 2.945

4.643 36.845

7  Bestemde giften Mozambique

Bestemde giften Mozambique algemeen 300 8.250
Bestemde giften project ambulance Pemba - 11.250

300 19.500
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2019 2018

€ €
8  Bestemde giften Oeganda

Bestemde giften Oeganda algemeen 15.823 8.750
Bestemde giften project waterputten 16.590 12.610
Bestemde giften project Social and Madical Fund 1.845 75
Bestemde giften project solarlampen - 2.685
Bestemde giften project zelfredzaamheid 97.606 70.850
Bestemde giften project kleuterschool Kabowa, Jinja district 10.662 68.150
Bestemde giften project bouw Community Development Center 104.045 24.750
Bestemde giften project microfinanciering Oeganda -1.600 35.000
Bestemde giften project slaapaccommodatie voor weesjongens 4.500 1.200
Bestemde giften project bouw VT Centre Tienermoeders 67.623 -
Bestemde giften inrichting vakopleiding 219 -

317.313 224.070

9  Bestemde giften Zuid-Afrika

Bestemde giften project onderwijs Footprints - 1.560

10  Uitgaven projecten algemeen

Uitgaven projectbezichtigingen 1.921 4.181

11  Bestemde uitgaven India

Bestemde uitgaven project waterzuiveringsinstallaties 46.846 9.542
Bestemde uitgaven project HIV Weeshuis Chenai 2.950 3.050

49.796 12.592

12  Bestemde uitgaven Mozambique

Uitgaven Mozambique algemeen 3.230 1.685
Bestemde uitgaven ambulance Pemba - 32.693

3.230 34.378
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2019 2018

€ €
13  Bestemde uitgaven Oeganda

Uitgaven Oeganda algemeen 16.773 6.205
Bestemde uitgaven project waterputten 3.150 26.300
Bestemde uitgaven project Social and Medical Fund 1.700 -
Bestemde uitgaven project solarlampen - 2.825
Bestemde uitgaven project zelfredzaamheid 97.437 140.117
Bestemde uitgaven project kleuterschool Kabowa, Jinja district 13.571 75.857
Bestemde uitgaven project microfinanciering 1.608 142
Bestemde uitgaven project bouw Community Development
Center 128.491 304
Bestemde uitgaven project slaapaccommodatie voor
weesjongens 6.500 -
Bestemde uitgaven project bouw VT Centre Tienermoeders 67.623 -
Bestemde uitgaven inrichting vakopleiding 219 -

337.072 251.750

14  Bestemde uitgaven Zuid-Afrika

Bestemde uitgaven project onderwijs Footprints - 1.560

15  Personeelslasten

Thuiswerk & reiskostenvergoeding - 450
Betalingskorting vorderingen op handelsdebiteuren - 60

- 510
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2019 2018

€ €
16  Huisvestingslasten

Huur kantoor 4.697 5.045

17  Marketinglasten

Publicaties 51 -
Geschenken voor donateurs 140 -

191 -

18  Algemene lasten

Kantoorbenodigdheden 329 493
IT & communicatie 1.523 1.064
Reislasten - 2
Rente en banklasten 457 226
Overige algemene lasten 340 946

2.649 2.731

Almere, 30 juni 2020

Stichting Stop Poverty

A.H. Kruizinga M. Shirsoleiman B. Lindeman
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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