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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Rondweg 13
8091 XA Wezep

Postbus 29
8090 AA Wezep

T 038 444 62 44

E wezep@krcvanelderen.nl
www.krcvanelderen.nl

Aan het bestuur van
Stichting Stop Poverty
Transistorstraat 31
1322 CK Almere
Wezep, 29 juni 2021
Geacht bestuur,
1.1 OPDRACHT
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Stop
Poverty te Almere.
Ingevolge uw opdracht hebben wij samenstellingswerkzaamheden uitgevoerd voor de bij
dit accountantsrapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2020 van uw
organisatie. Omtrent de werkzaamheden brengen wij u als volgt verslag uit.

KVK 05062522,
BTW NR: NL 8073.95.973.B01
BANK NL03 INGB 0692 3148 65 LEVERING EN BETALING
VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE
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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
2020 en de staat van baten en lasten over 2020, 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.
Wezep, 29 juni 2021
KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

drs. J. Smit
Accountant-Administratieconsulent
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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.
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2. BESTUURSVERSLAG

6

Jaarverslag
2020

“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

1

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.
2

Gegevens van de stichting
Stop Poverty
Postbus 50094
1305 AB Almere
Nederland
www.stop-poverty.org
KVK: 39097794
Bankgegevens:
Rekeningnummer: NL46 RABO 0104 7380 81
Rabobank Almere
Landdrostdreef 100
1314 SK Almere
SWIFT/BIC: RABONL2U
Aantal bestuursleden: 3
Voorzitter:
Arie Kruizinga
Penningmeester: Mohsen Shirsoleiman
Secretaris:
Bart Lindeman
Advies medewerkers Stop Poverty:
1.
Drs. Felix Verschuren
2.
Drs. Stephanie Cornelisse, Educatie (projectleider NS)
3.
Drs. Mathijs Brouwer, International Development Specialist
Raad van Advies Afrika:
1.
Drs. Irene Mutyaba, Algemeen Directeur (Inspectie van Onderwijs)
2.
Drs. Alef Meulenberg, Ontwikkelingswerk Zuid-Afrika (Rhiza/Babuyile)
3.
Dr. Johnson Kwesigabo, (Harvard Law school graduate advocaat en boer
Oeganda)
4.
Dr. Rosette Muzigo-Morrison (jurist Internationaal Strafhof Den Haag)

ANBI sinds 1 januari 2008 RSIN nummer: 817592659

Alle Stop Poverty jaarrapporten worden sinds 2008 gemaakt door:
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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2020 zal voor altijd de geschiedenis ingaan als het jaar van de coronacrisis in
de wereld. Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. Niet alleen in 2020 maar
ook ten tijden van dit schrijven is de impact nog steeds groot. Niet alleen in Nederland,
maar overal ter wereld. Ook voor het werk van Stop Poverty zijn de gevolgen voelbaar.
Toch blijven wij en ons lokale team strijdbaar en blijven wij ons inzetten voor de meest
kwetsbare kinderen en gezinnen op kansarme plekken in de wereld, juist in deze tijden
is dit extra hard nodig.
Door de lockdown in Oeganda en India liepen onze projecten het afgelopen jaar veel
vertraging op. De scholen waren dicht en de bouwprojecten werden stilgelegd. Ook
was er persoonlijk leed. In mijn leven werd ik getroffen door ernstige ziekte, waardoor
ik langdurig in het ziekenhuis heb verbleven. Gelukkig heb ik deze strijd uiteindelijk
mogen winnen. De fantastische medische zorg in Nederland, ook gedurende de
coronacrisis, is voor mij persoonlijk een extra motivatie om samen nog meer levens te
verbeteren. Onze grootste prestatie is de grootschalige Covid-19 noodhulpactie die wij
in 2020 hebben opgezet. Door goede samenwerking met de lokale overheid, het leger
en het Rode Kruis en onze eigen monitoring en controle op de grond, mochten wij vele
duizenden gezinnen helpen met voedsel- en sanitatiepakketten. Ook hebben wij met
een voorlichtingscampagne bijgedragen aan de preventie van het virus. Zo hebben wij
vele mensenlevens kunnen redden. Wij willen hierbij het bestuur en team van
Contribute extra bedanken. Zonder hun genereuze bijdrage zou deze grootschalige
hulpactie nooit mogelijk zijn geweest.
Hiernaast wil ik graag al onze sponsors enorm bedanken. Bedankt voor uw
vertrouwen in onze stichting. Door alle ontwikkelingen in 2020 kan het zijn dat de
communicatie iets minder is geweest dan u van ons gewenst bent. Daar zijn wij ons
van bewust. Wij zullen er alles aan doen dit te verbeteren, zodat onze sponsors en alle
geïnteresseerden in 2021 maximaal op de hoogte blijven van onze projecten.
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 2021.
Voor nu hopen wij op betere tijden, maar hoewel de crisis in Nederlands steeds meer
achter ons lijkt te liggen, geldt dit nog lang niet in de landen waar wij werkzaam zijn.
Daarom zal 2021 een onvoorspelbaar en spannend jaar worden. Meer dan hoopvol
kunnen wij niet zijn.
Blijf gezond, voor u en uw geliefden, Arie Kruizinga, namens het bestuur
4

Algemene doelstelling & Strategie
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.
Achtergrond
Stop Poverty is in 2006 ontstaan vanuit een spontane actie opgezet door Irene
Kruizinga, de dochter van onze huidige voorzitter. Het begon allemaal toen Irene in
Indonesië werd geconfronteerd met de vele slachtoffers die een natuurramp had
gemaakt. Zij besloot een inzamelingsactie te organiseren voor noodpakketten. Irene
zag dat je met een kleine bijdrage, een stukje vindingrijkheid en met hulp van lokale
experts vele mensen kon helpen. Dankzij de kennis over de bevolking, de cultuur en de
expertise van vakmensen ter plekke kon op een effectieve en efficiënte manier
noodhulp worden geboden aan duizenden ramp slachtoffers. Deze werkwijze bleek
ook voor de lange termijn te werken. Met hulp van lokale organisaties en onze
sponsors hebben wij de afgelopen jaren diverse mooie projecten mogen uitvoeren in
diverse landen.
Wat ooit is ontstaan door een spontane actie is uitgegroeid tot een professionele
(vrijwilligers)organisatie specifiek gericht op community development in Oeganda en
India. Op deze manier verwachten wij in de toekomst nog succesvoller te kunnen zijn.
Visie & Missie
De visie van Stop Poverty is het uitbannen van extreme armoede in de wereld. Dit sluit
aan bij de volgende uitspraak van Nelson Mandela:
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.”
In de ogen van Stop Poverty kan middels kleinschalige projecten een wezenlijk verschil
gemaakt worden in de levens van mensen met een bestaan dat ver onder de
armoedegrens ligt.
Er is goed nieuws. De wereldwijde armoede is de afgelopen decennia sterk gedaald.
Desondanks leven nog steeds honderden miljoenen mensen in extreme armoede,
vooral in India en Afrika. Het gemiddeld inkomen binnen onze projectgebieden ligt
5

vaak nog steeds onder de $1 per dag grens. Armoede heeft directe gevolgen op de
kwaliteit van leven, op de kwaliteit van onderwijs en toegang tot gezondheidszorg.
Via onze integrale aanpak van onderwijs, gezondheid en werk & inkomen streeft Stop
Poverty naar duurzame ontwikkeling en is een cruciaal onderdeel van onze exitstrategie, waarin we zorgdragen voor de zelfredzaamheid van leefgemeenschappen.
Stop Poverty staat voor Geven om Elkaar. Stop Poverty heeft als missie om mensen die
niet zelf in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien te helpen bij het opbouwen
van een menswaardig bestaan door zelfredzaamheid te stimuleren.
De door Stop Poverty geïnitieerde projecten zijn gericht op de primaire basisbehoeften
van de mens, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Tevens worden er projecten gestart
die ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking een eigen inkomen kan genereren.
Zodoende bouwen wij aan sterke leefgemeenschappen in India en Oeganda. Op
termijn kunnen deze gemeenschappen er vervolgens zelf voor zorgen dat ieder kind
goed onderwijs krijgt, dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en bovenal dat
armoede en de nadelige gevolgen van armoede verdwijnen.
Stop Poverty werkt met vrijwilligers die geen salaris ontvangen. Hierdoor komt uw
donatie maximaal ten goede aan de mensen die het echt nodig hebben.
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!
Onze kernwaarden
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:
6

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.
Monitoring projecten en communicatie
Onze projecten worden actief gemonitord en worden jaarlijks geëvalueerd door Stop
Poverty, in vele gevallen samen met externe lokale ontwikkelingsconsultants. Tevens
maken audits door een extern accountantskantoor onderdeel uit van de procedure.
Als sponsor wordt u door Stop Poverty geïnformeerd over de voortgang van het
project. Dit kan de sponsor gebruiken voor in- en externe communicatie.
Stop Poverty is deelgenoot aan het bestuur van haar lokale partner. Met een 40%
stemrecht heeft Stop Poverty de facto een vetorecht. Door internetbankieren kan Stop
Poverty alle financiële transacties monitoren in Oeganda.
Strategie: Volledige zelfredzaamheid binnen 7 jaar
In plaats van eindeloos te blijven betalen is een plan voor zelfredzaamheid veel
efficiënter. Om per 2026 volledig zelfstandig te kunnen zijn van (buitenlandse)
sponsors wordt landbouwgrond aangekocht. Op deze grond worden gewassen
verbouwd, waarbij de opbrengsten van de oogsten volledig ten goede komen aan onze
programma’s in Oeganda.
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 programma’s te dekken. Hier kunnen salarissen en andere operationele kosten
worden betaald, maar kan ook het onderhoud van de gebouwen worden veilig gesteld.
Zo zijn onze projecten in Oeganda op termijn volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk
van sponsoring.
Bijeffect: op het Oegandese platteland bestaat een hoog percentage werkeloosheid.
Door onze landbouwprojecten dragen wij bij aan de lokale werkgelegenheid.
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Toelichting:
Diversiteit in producten zal worden toegepast. De verbouwing van mais en bonen zal
tweemaal per jaar een oogst geven. Suikerriet wordt één keer per 12 tot 18 maanden
geoogst. Ook wordt er geïnvesteerd in visteelt en in een later stadium kan ook veeteelt
en melkproductie worden toegevoegd. Uiteraard zal dit in samenwerking met de
lokale bevolking worden ontwikkeld.
Alleen zo zijn wij in staat ons vakopleidingen programma te garanderen voor de lange
termijn en kunnen wij structureel kansarme meisjes en jongens en hun (toekomstige)
gezinnen helpen aan een betere toekomst in Oost Oeganda.
“Stop Poverty geeft geen vis, maar reikt de hengel aan en brengt de kennis en
vaardigheden over waardoor mensen zelf de vis kunnen vangen.”
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Een terugblik over 2020
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.
Oeganda
Uitbreiding van ons team in Oeganda
In 2020 hebben wij ons team in Oeganda verder geprofessionaliseerd. We hebben
twee coördinatoren. Zij stellen zich graag hieronder voor.
Moses Kamau heeft in Johannesburg, Zuid Afrika, 6 ICT Centra opgebouwd en geleid
voor kansarme jongeren gedurende 6 jaar. Deze jongeren werden veelal geplaatst in
internationale bedrijven zoals PHILIPS, de ABSA bank, etc.
“Mijn naam is Moses Kamau en mijn motto in
het leven is: perfectie is een weg en geen
bestemming; elke dag leer ik van alle dingen
om ons heen en probeer ik het steeds een
stukje beter te doen. Opgeven is geen optie.
Na een aantal jaar als ICT-er te hebben
gewerkt in de commerciële sector, heb ik in
2014 ontslag genomen om mijn passie te
volgen, namelijk om de jeugd relevante
vaardigheden te leren zodat zij in staat zijn zelf
een vak uit te oefenen en daar trots op kunnen
zijn. Samen zorgen wij ervoor dat leerlingen
vertrouwen krijgen in hun toekomstcarrière
en we bieden hulp aan wanneer dat nodig is. Wat ons onderscheidt van andere
vakopleidingen is dat we altijd streven naar uitmuntendheid en hoogwaardige
kwaliteit. Ik ga graag een persoonlijke relatie aan met iedereen met wie ik werk. Ik ben
er trots op dat we onze studenten persoonlijk kunnen volgen en leren kennen, zodat
we hen individueel en als team kunnen helpen. Ik zie mijn werk meer als hobby, omdat
ik het werk doe wat ik lief heb en er van houd.”
Om dit werk in goede banen te leiden krijgt Moses ondersteuning van zijn vrouw Lucy
Kamau. Lucy heeft in Johannesburg een modevakschool en een Business hub voor
kansarme jongeren opgezet en succesvol geleid. De Business hub leidt mensen op in
een éénjarige cursus tot het succesvol leiden van een bedrijf. Een
9

Nederlandse handels delegatie van politici en zakenmensen is hier geweest en heeft
tot veel bewondering geleid.
“Mijn naam is Lucy, ik ben 39 jaar en heb een passie
voor mode en heb veel ervaring in het trainen en
begeleiden van studenten en in het opzetten van
modeketens. Na het behalen van mijn studie BA in
modeontwerp, heb ik zes jaar gewerkt bij een NGO
in Zuid Afrika, eerst als trainer en later
als brand manager. Hier heb ik de productie mogen
leiden voor grote klanten zoals Woolworths, waar
wij duizenden producten voor zowel de lokale als
de internationale markt naar tevredenheid van de
klant hebben kunnen produceren. Via Stop Poverty
ben ik samen met mijn man en ons gezin in ons
nieuwe avontuur in Oeganda gestapt. Als lokale partner hebben wij de missie om jonge
kwetsbare meisjes en tienermoeders via een vakopleiding een echte toekomst te
geven.
Het is mijn droom om zulke jongeren te zien transformeren van kansarm, tot de
steunpilaren van hun gezinnen en gemeenschap. Ik droom ervan dat zij succesvol
worden en met grote, erkende bouwbedrijven aan de slag gaan. Ik geloof in hen, en ik
weet dat ze het zullen redden. Zoals het gezegde luidt: "Geef een man een vis en je hebt
hem een dag lang gevoed, maar leer hem hoe hij moet vissen en je zult hem een leven
lang voeden", hebben wij als lokale organisatie onze levensmissie gemaakt om ervoor
te zorgen dat we een kwaliteitsopleiding in bieden, zodat deze jongeren de rest van hun
leven voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen en ook de volgende generaties een
goede toekomst tegemoet gaan.”
Wij zijn blij en dankbaar voor hun inzet en hun expertise. Voor het slagen van ons werk
in Oeganda is het hebben van goed management de belangrijkste voorwaarde. Samen
met Lucy en Moses bouwen wij verder aan het realiseren van onze missie in Oeganda.
Corona noodhulp: hulp aan vele duizenden kinderen en gezinnen in nood
In Oeganda werd op 21 maart 2020 het eerste coronageval gerapporteerd. Niet veel
dagen daarna werden de eerste overheidsmaatregelen getroffen. Dit begon met het
stilleggen van het openbaar vervoer. Daarna volgden de verdere maatregelen zich snel
op. Scholen werden stopgezet, iedere vorm van transport werd verboden, markten zijn
dichtgegaan op veel plaatsen. Er werd een totale lockdown ingevoerd welke
uiteindelijk duurde tot augustus. In de maanden die volgden waren er nog steeds
restricties. Zo bleven scholen het gehele jaar dicht.
10

De lockdown had een grote impact
voor de lokale bevolking. Vooral
dagloners, mensen werkzaam in de
informele sector en mensen die hun
groente en fruit verkopen op de markt
hadden
gedurende
de
gehele
lockdown geen inkomen en werden
volledig afhankelijk van anderen om
aan voedsel te komen.
Daarom zijn wij in de regio waar wij werken een grote noodhulpactie opgestart. De
belangrijkste doelstelling was om bij te dragen aan het corona-crisismanagement voor
de regio Busoga, Oost-Oeganda. Dit hield in:
1.
2.
3.
4.
5.

Zorgen dat onze lokale personeel in veiligheid konden werken.
Preventie via een bewustwordingscampagne over COVID-19 en het belang van
een goede hygiëne aan de lokale dorpsbewoners.
Ondersteunen van het lokale Rapid Response Team van de lokale overheid.
Uitdelen van mondmaskers en zeep aan kansarme gezinnen.
Verstrekken van noodpakketten aan kansarme gezinnen.

Dit heeft Stop Poverty uitgevoerd via onze eigen lokale NGO Mazima CDI in Oeganda.
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De veiligheid van ons personeel
Ons standpunt is altijd geweest: De veiligheid en gezondheid van ons personeel staat
voorop. Wij kunnen de mensen in nood immers alleen helpen wanneer ons eigen
personeel veilig en gezond is. Onze activiteiten:
·

·
·

Het aanschaffen van persoonlijke
beschermingsmiddelen, inclusief
mondmaskers, handschoenen en
chirurgische kleding.
Actief testen op koorts van ons eigen
personeel.
Ontsmettingsmiddelen op de werklocatie.

Bewustwordingscampagne
Stop Poverty heeft een COVID-19 bewustwordingscampagne geïnitieerd binnen de
gemeenschappen. Onze activiteiten:
·
·

·

Ophangen van informatieposters in de
lokale taal op centrale plaatsen.
Huis-aan-huis bezoeken om het belang van
handen wassen en een goede hygiëne te
bespreken.
Verspreiding van informatiefolders in de
lokale taal.

Ondersteunen van het lokale crisisteam van de overheid
Wij zijn voor onze noodhulpacties een samenwerking aangegaan met het Rapid
Response Team (RRT) van de lokale overheid. Onze activiteiten:
·

·

·

De overheid heeft ons een vergunning gegeven zodat ons personeel met eigen
vervoer mocht reizen tijdens de lockdown. Dit was nodig om zelf volledig in control
te zijn van het distributieproces
Het RRT heeft ons ondersteund tijdens het gehele distributieproces, zowel in het
bieden van een opslagruimte/pakhuis, het leveren van overheidstrucks, en de
inzet van militairen en lokale medewerkers
van het Rode Kruis om de distributie in
goede banen te leiden.
Als tegenprestatie heeft Stop Poverty in de
vorm van een donatie voor brandstof het
RRT gefaciliteerd in hun crisismanagement
activiteiten.
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Hygiëne kits
In Oeganda is het gebruik van zeep op het platteland niet gebruikelijk. Wat is de
waarde van zeep als gezinnen er al niet in slagen om te voorzien in twee of drie
maaltijden per dag? Wij weten dat handen wassen de kans op het krijgen van het virus
significant doet afnemen. Daarom hebben wij naast onze bewustwordingscampagne
ingezet op het uitdelen van zeep en mondkapjes om zo de verspreiding van COVID-19
te kunnen voorkomen.

Distributie van voedselpakketten
Door de lockdown konden de meeste gezinnen op het platteland geen eigen inkomen
verdienen. Dit zijn gezinnen die doorgaans moeten rondkomen met een inkomen als
dagloner. Dit betekent onregelmatig werk en lage lonen. Deze gezinnen hebben geen
spaargeld of reserves en kwamen dus snel zonder voedsel te zitten. Onze activiteiten:
·

·

Distributie van voedselpakketten aan de meest kwetsbare huishoudens. Hieronder
vallen:
a) Ouderen en alleenstaande moeders en hun kinderen;
b) Gezinnen die volledig afhankelijk zijn van een dag-tot-dag inkomen voor hun
dagelijkse basisbehoeften.
c) Gezinnen met vijf of meer kinderen zonder inkomen door de corona
lockdown.
Deze pakketten bevatten de volgende items: 5 kg posho, 3 kg bonen, 3 kg rijst, 3
kg suiker, 500 gr zout, 2 kg bloem, 1 liter olie, 1 kg melkpoeder.

Onafhankelijk
We zijn erin geslaagd om onafhankelijk noodhulp te bieden binnen ons eigen
werkgebied. Dit betekent ten eerste dat wij zelf de dorpen, de wijken in de dorpen en
de begunstigden hebben geselecteerd, zowel op basis van eigen gegevens bekend bij
onze lokale organisatie als beschikbare informatie van de lokale overheden. Ten
tweede, in plaats een geld te geven aan de lokale overheid, hebben wij zelf alle
producten als bulk ingekocht, afgewogen en ingepakt, zodat er niets zou verdwijnen.
Ook hebben wij eigen beveiliging ingehuurd om gedurende de nachten te waken bij de
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pakhuizen. Ten derde, door de aanschaf van een busje (huren was niet mogelijk
vanwege het verbod op transport plus kostenefficiënte oplossing) en een
reisvergunning, zijn wij in staat geweest regie te houden op de distributie van alle
voedselpakketten op alle locaties. Er is géén één pakket uitgedeeld aan iemand die a)
niet op onze lijst stond en b) die wij niet persoonlijk hadden overhandigd. Stop Poverty
heeft op deze manier iedere vorm van corruptie en afroming van bedragen
voorkomen.
Samenwerking
Ondanks deze onafhankelijke benadering, was samenwerking met het RRT van cruciaal
belang om succesvol te kunnen zijn. De lokale overheden hebben ons enorm geholpen
met vrachtvervoer van de noodpakketten en de inzet van het nationale leger en Rode
Kruis medewerkers. Zij hielpen ons team met het bewaken van de rust en afstanden
onder de lokale gemeenschappen, met het tillen van de pakketten en administratieve
afhandelingen. Als wederdienst hebben wij een donatie in de vorm van brandstof
gegeven aan het RRT. Ook heeft Stop Poverty de kosten op zich genomen van de lunch
en water voor deze begeleiders.
Impact
Wij hebben totaal duizenden gezinnen kunnen voorzien van voedselpakketten. De
inhoud van deze pakketten waren zo groot dat zij hiermee de gehele lockdown konden
overbruggen. Deze steun was inclusief een hygiëne kit met zeep en mondmaskers.
Deze steun hebben wij geboden binnen ons werkgebied in de provincie Busoga in
grofweg drie plaatsen: 1) Jinja stad, 2) Kabowa, Budondo, en 3) Buseete, Buyende. In
de stad Jinja (en de buitenwijken hiervan) lag de focus op het steunen van gezinnen
van taxi-brommer chauffeurs, die door de restricties op transport in penibele situaties
terecht waren gekomen. Met deze steun hebben wij hun leed voor een belangrijk deel
kunnen verzachten. In Kabowa en Buseete
hebben wij de meest kwetsbare en afgelegen
huishoudens op het platteland gesteund. De
nadruk lag hierbij op (eenouder)gezinnen, grote
gezinnen, maar wij hebben ook een aantal
ouderen, die geen steun van hun familie kregen,
geselecteerd. Ook hebben wij een grootmoeder,
die de zorg draagt over ruim 200 (wees)kinderen
voorzien van een aantal pakketten (zie foto
rechts).
Aanvullend hierop hebben wij in de plaats Nabirumba ons volledig gericht op een
bewustwordingscampagne voor hygiëne. Hierbij hebben wij totaal ruim 26.000
huishoudens voorzien van informatieflyers en twee boxen zeep. Aangezien de
overheid daar zelf de verantwoording nam voor de distributie van voedsel (via de
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minister die in dit gebied woonachtig is), was deze campagne een waardevolle
aanvulling.
Met dit resultaat zijn wij enorm trots. Trots op ons
lokale personeel, op het RRT en de lokale bevolking
Wij willen Contribute enorm bedanken. Zonder hun
bijdrage zou dit onmogelijk zijn geweest. Samen
kunnen wij meer!
Schoon drinkwater
In de maand oktober van 2020 zijn er drie waterpompen gerepareerd. Niet altijd is het
plaatsen van een duurdere nieuwe waterpomp nodig. Alhoewel Stop Poverty vaak
nieuwe waterpompen plaatst op locaties waar nog geen veilig drinkwater is, is het op
andere plaatsen goedkoper en efficiënter om de bestaande waterpomp te repareren.
In deze gevallen was door slecht vakmanschap de waterpomp door de betonlaag
gegaan en buiten werking geraakt (zie foto). In coördinatie met de district engineer
van het Water Board comité worden de werkzaamheden uitgevoerd. De bevolking is
uiteraard blij met het herstel van deze waterpompen.

Kleuterschool
De kleuterschool biedt ieder jaar ruimte voor 75 tot 100 kansarme kinderen.
Kleuteronderwijs is iets wat voor kansarme kinderen in Oeganda niet bestaat. Hierdoor
hebben zij een achterstand op het moment dat zij naar de lagere school gaan. Wij
willen een brug zijn voor deze kinderen. Helaas is onze kleuterschool vanaf de
lockdown in mei niet meer open gegaan. Wij hopen in 2021 weer open te kunnen.

15

Community Development Centrum
Ook de bouw van het community development centrum heeft vele maanden
stilgelegen in 2020. Dit betekent ook dat onze programma’s door corona vertraging
hebben opgelopen. In dit centrum zal ook onze School of Excellence worden
gehuisvest. Dit is ons centrum voor vakopleidingen. Wij zijn hoopvol dat de bouw in
2021 zal zijn gerealiseerd en wij met onze programma’s kunnen starten.
De bouw van het centrum wordt mede mogelijk
gemaakt door Wilde Ganzen.
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 in 2026 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. Door de coronacrisis duurt dit langer dan eerder was
gepland.
Om dit te realiseren is ook in 2020 landbouwgrond aangekocht. Hierop is in 2020
gestart met het verbouwen van verschillende gewassen. Na een succesvolle pilot in
2020 zal diversiteit van gewassen in 2021 worden toepast op onze verschillende
stukken land. Hiernaast is onze suikerriet die is geplant in 2019 goed gegroeid. In 2021
worden verschillende oogsten verwacht.
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 Nationaal erkend diploma/certificaat, krijgen deze jonge moeders vaak
makkelijker een baan of kunnen een eigen schoonheidssalon beginnen. Een beauty
16

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.
Helaas kwam de bouw in 2020 vanaf de lockdown
stil te liggen. Ook de scholen bleven verplicht
gesloten. In 2021 wordt het gebouw opgeleverd
en zal het centrum worden geopend.
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. Helaas zijn
onze sponsorprogramma’s tijdelijk stilgezet en uitgesteld totdat de scholen weer open
gaan. In 2020 zijn wederom weer diverse schrijnende gevallen individueel gesteund
met onder andere medische assistentie en andere noodzorg.
India
Corona noodhulp
India wordt wereldwijd het hardst getroffen door Covid-19. Zo ook in 2020. Het aantal
besmettingen liep drastisch op. Het aantal doden nam snel toe en de economie was
tot stilstand gekomen. Vooral voor gezinnen die afhankelijk zijn van een dagloon had
dit dramatische gevolgen. Voor hen gold: geen inkomen, geen eten.
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Dit konden wij niet langer aanzien. Daarom hadden wij met onze lokale partners een
kleinschalige noodhulp actie opgestart voor diverse dorpen in het zuiden van Andhra
Pradesh. Zo hebben wij deze gezinnen en hun kinderen door de crisis heen geholpen.

Water en zelfredzaamheid
In 2020 kon door de coronacrisis en lockdown onze drinkwaterprojecten en projecten
voor zelfredzaamheid niet worden afgerond. Na alle voorbereidingen getroffen te
hebben, werd het land getroffen door corona. Dit heeft het land in 2020 volledig
platgelegd. Wij verwachten onze projecten in 2021 af te kunnen ronden.
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Evaluatiebezoeken
Door corona konden wij geen projectreis plannen in 2020. Wij verwachten eind 2021
voor het eerst weer onze projecten te bezoeken. De projecten worden in Oeganda
geleid door onze eigen lokale mensen, waardoor dit in goede handen is. Ook onze
samenwerking met onze lokale Indiase partner zorgt voor continuïteit.
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.
Ondanks corona hebben wij in 2020 meer dan EUR 300.000,- aan donaties 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.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening.
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Planning 2021
Oeganda
De focus zal liggen op de afronding van de diverse bouwprojecten in 2021. Tevens
geniet het operationeel maken van beide centra de hoogste prioriteit. In 2021 wordt
wederom geïnvesteerd in zelfredzaamheid via landbouwprojecten. Als laatste zal er
verder worden gewerkt aan de verdere professionalisering van de lokale stichting in
Oeganda.

Onze visie: Ons centrum in Oeganda in 2026
India
In India zullen wij onze water- en zelfredzaamheidsprojecten afronden. Water zal het
actuele thema blijven en wij zullen waar nodig en mogelijk nieuwe waterinstallaties
implementeren.
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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
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1

1.161

1.161

Liquide middelen

2

126.717

62.073

127.878

63.234

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen
Overige reserve

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

3
4

127.686
-1.508

63.234
126.178

63.234

1.700

-

127.878

63.234

5
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

€

2020
€

€

2019
€

6

Baten
Algemene
Bestemde
Bestemde
Bestemde

giften
giften India
giften Mozambique
giften Oeganda

Lasten
Uitgaven projecten algemeen
Bestemde uitgaven India
Bestemde uitgaven Mozambique
Bestemde uitgaven Oeganda
Fondsenwervingslasten
Algemene lasten
Totaal van som der lasten

9.615
36.234
286.771
332.620

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

4.361
27.332
228.739
3.420
5.824

2.951
4.643
300
317.313
325.207

1.921
49.796
3.230
337.072
2.939
4.598
269.676

399.556

Totaal van netto resultaat

62.944

-74.349

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds projecten India
Bestemmingsfonds projecten Mozambique
Bestemmingsfonds projecten Oeganda
Bestemmingsfonds projectbezichtigingen
Overige reserve

6.402
58.050
-1.508

-45.153
-11.122
-16.050
-2.112
88

62.944

-74.349
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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. De ratio's bestemde
uitgaven en fondsenwervingslasten zijn aan deze jaarrekening toegevoegd gezien het
karakter van een fondsenwervende organisatie.
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'.
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 2020
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2020 31-12-2019
€
€
Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborg huur

1.161

1.161

1.195
125.522
126.717

19.557
42.516
62.073

2 Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening

De banktegoeden zijn in de bestemmingsreserves opgenomen. Hierbij dient rekening
gehouden te worden dat projectlasten over het volgende jaar worden uitgegeven. In feite
zijn deze tegoeden al uitgegeven.
PASSIVA

3 Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds projecten India
Bestemmingsfonds projecten Oeganda

12.814
114.872
127.686

6.412
56.822
63.234

2020
€

2019
€

6.412
6.402
12.814

51.565
-45.153
6.412

Bestemmingsfonds projecten India
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december
stand
1 jan
€

giften
€

uitgaven
€

correctie
€

stand
31 dec
€

6.412

36.234

-27.332

-2.500

12.814

6.412

36.234

-27.332

-2.500

12.814

Projecten India
Waterzuiveringsinstallaties
Totaal
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2020
€

2019
€

-

11.122
-11.122
-

56.822
58.050
114.872

72.872
-16.050
56.822

Bestemmingsfonds projecten Mozambique
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december
Bestemmingsfonds projecten Oeganda
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december
stand
1 jan
€

giften
€

uitgaven
€

correctie
€

stand
31 dec
€

50
2.943
-

93.841
51.850
131.840

-510
-94.285
-18.605
-103.825

460
444
-335
-

35.853
28.015

53.829

9.240

-11.514

551

51.004

56.822

286.771

-228.739

1.120

114.872

2020
€

2019
€

-

2.112
-2.112
-

-1.508
-1.508

-88
88
-

Projecten Oeganda
Algemeen
Covid19 interventie
Onderwijs
Zelfredzaamheid
Community
Devvelopment
Totaal

Bestemmingsfonds projectbezichtigingen
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december
4 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019
€
€
5 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
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1.700

-
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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.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020
€
6 Baten
Algemene giften
9.615
Bestemde giften India
36.234
Bestemde giften Mozambique
Bestemde giften Oeganda
286.771

2.951
4.643
300
317.313

332.620

325.207

5.273
4.342

2.796
155

9.615

2.951

36.234
-

2.167
2.476

36.234

4.643

-

300

93.841
131.840
51.850
9.240

15.823
97.606
187.049
16.835

286.771

317.313

4.361

1.921

7 Algemene giften
Algemene giften
Giften projectbezichtigingen

8 Bestemde giften India
Bestemde giften project waterzuiveringsinstallaties
Bestemde giften project HIV Weeshuis Chenai

9 Bestemde giften Mozambique
Bestemde giften Mozambique algemeen
10 Bestemde giften Oeganda
Bestemde giften Oeganda algemeen
Bestemde giften Covid19 interventie
Bestemde giften project zelfredzaamheid
Bestemde giften project onderwijs
Bestemde giften project community development

11 Uitgaven projecten algemeen
Uitgaven projectbezichtigingen
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2019
€
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12 Bestemde uitgaven India
Bestemde uitgaven project waterzuiveringsinstallaties
Bestemde uitgaven project HIV Weeshuis Chenai

2020
€

2019
€

27.332
-

46.846
2.950

27.332

49.796

-

3.230

510
94.285
103.825
18.605
11.514

16.773
97.437
216.404
6.458

228.739

337.072

13 Bestemde uitgaven Mozambique
Uitgaven Mozambique algemeen
14 Bestemde uitgaven Oeganda
Uitgaven Oeganda algemeen
Bestemde uitgaven Covid19 interventie
Bestemde uitgaven project zelfredzaamheid
Bestemde uitgaven project onderwijs
Bestemde uitgaven project community development

Het totaal van de bestemde uitgaven algemeen, India, Mozambique en Oeganda zijn
78,3% van de geworven baten (2019: 120,5%).
15 Fondsenwervingslasten
Publicaties
Geschenken voor donateurs
Doorberekende algemene lasten

3.420

51
140
191
2.748

3.420

2.939

De fondsenwervingslasten zijn 1,0% van de geworven baten (2019: 0,9%).
16 Algemene lasten
Huur kantoor
Kantoorbenodigdheden
IT & communicatie
Accountants- en advieslasten
Vrijwilligersvergoedingen
Rente en banklasten
Overige algemene lasten
Doorberekende fondsenwervingslasten (37%)
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4.378
151
1.287
908
1.700
354
466
9.244
-3.420

4.697
503
1.523
457
166
7.346
-2.748

5.824

4.598
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Almere, 29 juni 2021
Stichting Stop Poverty

A.H. Kruizinga
Voorzitter

M. Shirsoleiman
Penningmeester
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