
Stichting Hoop Haïti

Luntersekade 10

6744 PH   EDERVEEN

Woudenberg, 27 juni 2022

Geacht Bestuur,

Algemeen:

Op 19 oktober 2020 is de Stichting Hoop Haïti opgericht middels notariele akte bij notaris

Korlaar te Scherpenzeel. Stichting Hoop Haïti is gevestigd aan de Luntersekade 10 te 

Ederveen.

De Stichting heeft tot doel:

Het bevorderen van hulpverlening in Haïti en verder alles dat met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting kan haar doel nastreven met alle wettige middelen. De Stichting tracht haar doel

onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van vrijwilligers in Haïti door middel van het

werven van fondsen en diensten, die het ondermeer mogelijk maken dat deze vrijwilligers

kunnen levenen werken in Haïti. Tevens ondersteunt de Stichting projecten in Haïti gericht

op medische/verpleegkundige zorg, scholing, huisvesting en voedselvoorziening.

De jaarrekening bevat: Blz.

1. Balans per 31 december 2021 2                    

2. Exploitatierekening over het jaar 2021 3                    

3. Algemene toelichting 4                    

4. Toelichting op de balans 6                    

Met vriendelijke groet,

Stichting Hoop Haïti

M.C. Haverkamp

( penningmeester ) 

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2021 betreffende Stichting Hoop Haïti te Ederveen
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STICHTING HOOP HAȈTI TE EDERVEEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Toelichting

€ € € €

AKTIVA

Vorderingen 4.1

Vooruitbetaalde posten -                     -             

Nog te ontvangen bedragen -                     -             

-            -                     

Liquide middelen

Rabobank 362.4237.41 13.395   -                     

13.395 -                     

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Algemene reserve 4.2 12.762   -                     

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen en 

overige overlopende passiva 4.3 633        -                     

13.395   -                     
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STICHTING HOOP HAȈTI TE EDERVEEN JAARREKENING 2021

2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2021

Begroting Gerealiseerd

Toelichting 2022 2020

€ € € €

OPBRENGSTEN

Giften ter ondersteuning werk vrijwilliger(s) 6.000              13.118    -                     

Gift t.b.v. pensioen vrijwilliger(s) 4.800              3.600      -                     

Project  babymelk -                     110         -                     

Project aankoop ezel -                     360       -                     

Af: Kosten project ezel -                     335       -                     

25           

Project Mamababy 3.425    

Af: Kosten project mama baby 4.111    

-                     686-         

Project schoolgeld -                     -              

Overige giften 5.000              250         

Project Babymelk GvK Bunschoten 6.000              

Af: Kosten proj. babymelk Gvk Bunschoten -6.000             

Diverse projecten 14.000            -         

Af: Kosten projecten -14.000           -             -                     

15.800            16.417    -                     

KOSTEN

Ondersteuning vrijwilliger(s) 6.000              5.000      -                     

Pensioenpremie vrijwilliger(s) 4.800              3.600      -                     

Websitekosten 500                 1.641      -                     

Kosten betalingsverkeer 100                 10           -                     

Kosten automatisering 200                 218         -                     

Rente- en bankkosten 200                 174         -                     

11.800            10.643    -                     

EXPLOITATIERESULTAAT 4.000              5.774      -                     

NB: Er zijn geen vergelijkende cijfers over 2020 aanwezig. Tot en met 31 maart 2021 werd de 

administratie verzorgd door de Diaconie van de Hersteld Hervormde Kerk te Ederveen.
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STICHTING HOOP HAȈTI TE EDERVEEN JAARREKENING 2021

3. ALGEMENE TOELICHTING

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming betreffen het vervaardigen het bevorderen

van hulpverlening in Haïti.

Grondslagen van valuta-omrekening

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op het moment waarop de

transactie is aangegaan. De uit de transactie voortvloeiende koersverschillen worden ten 

gunste of ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen en schulden in vreemde valuta zijn per balansdatum tegen de betreffende koersen

op balansdatum gewaardeerd.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn 

niet aanwezig. Het boekjaar 2021 betreft het eerste boekjaar van de Stichting Hoop Haïti.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of 

regelgeving. 

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de verkrijgingsprijs. De waardering van activa en

passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarden.

Winsten worden toegekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of verkrijgingsprijs, 

verminderd met de afschrijvingen. Over de grond wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte 

economische levensduur van de activa.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, tenzij anders vermeld en worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde.
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STICHTING HOOP HAȈTI TE EDERVEEN JAARREKENING 2021

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij, indien noodzakelijk,

rekening wordt gehouden met een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt berekend op basis van historische kosten. Resultaten worden verantwoord

in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Bruto-omzetresultaat

Het bruto-omzetresultaat betreft de in de verslagperiode gerealiseerde opbrengsten voor

geleverde goederen en verleende diensten, verminderd met de kostprijs van de omzet.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste 

percentages van de verkrijgings- of vervaardigingsprijzen op basis van de geschatte 

economische levensduur.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten

en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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STICHTING HOOP HAȈTI TE EDERVEEN JAARREKENING 2021

4.

€ €

4.1

Vooruitbetaalde posten -                                  - 

Nog te ontvangen bedragen -                                  - 

-             -                     

4.2

   12.762                      - 

Bij: Overdracht reserves               6.988               - 

Explotatieresultaat over 2021 (2020)               5.774               - 

   12.762                      - 

Stand per 31 december 2021 (2020)    12.762 -                     

4.3 Nog te betalen en overige overlopende passiva

Pensioenbijdrage 400        -                     

Nog door te storten giften schoolgeld 220        -                     

Nog te betalen rente 13          -                     

633        -                     

Algemene reserve

31 december 2021 31 december 2020

Stand per 1 januari 2021 (2020)
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TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen

Ondernemingsvermogen


