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Stichting Passie voor Haïti
ALGEMEEN
Oprichting
De Stichting Passie voor Haïti is per notariële akte op 2 april 2014 opgericht. De Stichting is bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer 60409665 en bij de Belastingdienst met RSIN 8538.98.339. De
Belastingdienst heeft de Stichting vanaf oprichtingsdatum aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling)

Activiteiten
De stichting heeft als doel: het in sociaal, cultureel, economisch en maatschappelijk opzicht ontwikkelen en helpen
ontwikkelen van de inwoners van Haïti waaronder begrepen de bestrijding van analfabetisme, het bevorderen en
ondersteunen van onderwijs en economische en sociale zelfstandigheid, het verstrekken van microkredieten, het
ondersteunen van agriculturele ontwikkeling op het platteland en het verrichten van al wat hiermee verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.
• De stichting beoogd het algemeen nut.
• De stichting heeft geen winstoogmerk.
• De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het werven van fondsen, subsidies, donaties en het ontvangen van schenkingen en legaten;
- het uitvoeren van projecten op eigen titel en verantwoordelijkheid in Haïti evenals het ondersteunen van
bestaande lokale organisaties en projecten.

ORGANISATIESTRUCTUUR
Bestuur
Per 31 december 2020 bestond het bestuur van Stichting Passie voor Haïti uit de volgende personen:
voorzitter

J.A.P. Nieuwelink

secretaris

C.J. van Rij

penningmeester

vacant
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Stichting Passie voor Haïti
Balans 2020
BALANS ná resultaatbestemming
Alle bedragen luiden in euro

31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

1.469
1.469

739
739

1.469

739

469
469

739
739

-

-

469

739

PASSIVA
Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Eigen vermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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Stichting Passie voor Haïti
Programma verantwoording 2020
Werkelijk
2020

Alle bedragen luiden in euro
Baten totaal
Bestedingen doelstellingen
Resultaat inkomsten en bestedingen

Werkelijk
2019

10.047
9.882
165

6.932
6.173
759

150
150

102
102

15

657

Financiële baten en lasten

286-

270-

Exploitatiesaldo (excl. reserves en fondsen)

271-

387

Toevoeging / onttrekking continuiteitsreserve
Toevoeging / besteding bestemmingsreserve

271-

387
-

Mutaties van fondsen en reserves

271-

387

Algemeen beheer en bestuur
Totaal netto baten en lasten
Saldo voor financiële baten en lasten

Het exploitatiesaldo is als volgt verwerkt:
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Stichting Passie voor Haïti
GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening wordt opgesteld naar algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen. De grondslagen van
balanswaardering en resultaatbepaling zijn voor zover niet anders vermeld op historische kosten.
Balanswaardering
Vorderingen, liquide middelen, fondsen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, fondsen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen
nominale waarde; voor dubieuze vorderingen wordt een afwaardering toegepast.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van
de hiervoor vermelde waarderingsgrondslag. De opbrengsten uit fondsenwerving, subsidies, donaties en giften en
overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. De programma- en exploitatiekosten
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Passie voor Haïti
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Liquide middelen
ING, rekening courant
ING, spaarrekening
Totaal

955
514

675
64

1.469

739

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

EIGEN VERMOGEN

31-12-2020

31-12-2019

Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Toevoeging / onttrekking uit het exploitatiesaldo

739
271-

352
387

Saldo per 31 december

469

739

De continuiteitsreserve wordt gevormd vanuit het exploitatieresultaat en is bedoelt om de continuiteit van de organisatie
te waarborgen.
Bestemmingsreserve
Saldo per 1 januari
Toevoeging / onttrekking Doelstellingen

-

-

Saldo per 31 december

-

-

De bestemmingsreserve is gevormd om fondsen met een specifieke bestemming apart te houden van de algemene
reserve.
VLOTTENDE PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen
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Stichting Passie voor Haïti
TOELICHTING OP DE PROGRAMMAVERANTWOORDING
BATEN

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

Algemene inkomsten
Particulieren
Bedrijven
Organisaties zonder winststreven

4.566
2.200
718

3.404
-

Totaal Algemene inkomsten

7.483

3.404

Opbrengst verkoop
Kostprijs verkopen

5.666
3.102-

5.858
2.330-

Totaal baten tegenprestatie

2.564

3.528

Bestedingen hulp orkaan Matthew
Bestedingen medische hulp
Bestedingen algemene hulp

1.681
8.201

4.155
834
1.184

Totaal Bestedingen

9.882

6.173

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten;

Bestedingen

LASTEN

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

Algemeen beheer en bestuur
Algemene kosten
Website / webhosting
Totaal algemene kosten

150
150

102
102

Totaal Algemeen beheer en bestuur

150

102

Bankrente en kosten

286

270

Totaal financiële baten en -lasten

286

270

Financiële baten en -lasten

Opgemaakt en ondertekend:
Culemborg, 27 juni 2021

J.A.P. Nieuwelink
Voorzitter
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