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Algemeen   

Doelstelling 

Stichting Bondo Kids heeft voor zichzelf een aantal doelen gesteld. 

• Voor kinderen en jongeren met een handicap in Kenia medische en sociale revalidatie mogelijk 
te maken. 

• Zorgdragen voor de persoonlijke groei van een kind waardoor zijn integratie in de maatschappij 
bevordert. 

• Het ondersteunen zowel financieel als anderszins, van het Rehabilitation Centre Nyabondo 
gevestigd te Sondu, Kenia. 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

• In een persoonlijke en zorgvuldige omgang met donateurs probeert Stichting Bondo Kids hun 
belangstelling te bestendigen en uit te laten groeien tot duurzame betrokkenheid. 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 
 
- Christa Oude Vrielink (voorzitter) 
- Simone Slaghekke (secretaris) 
- Matthijs Top (penningmeester) 
 
De bestuursleden en vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in voor de stichting. 

Bijzonderheden 

 
Geen.
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Balans per 31 december 2021 

(na resultaatbestemming) 

   31-12-2021   31-12-2020  
  €  €  €  €  

ACTIVA 

Vlottende activa 
 

    
Overlopende activa 1    -    -  
      

Liquide middelen 2   16.312   16.312 
 

        
Totaal    16.312    16.312  

 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
3 

    

Overige reserves   16.147   16.147  

 
 

  16.147    16.147  
      

 
 

    

      
      

Kortlopende schulden 
 

    

Overlopende passiva 4   165    165  
 

        
Totaal    16.312    16.312  
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Staat van baten en lasten over 2021 

 
 

2021 2020

€ €

BATEN

Sponsorbaten 2.989             5.621             

Vaste giften 3.385             1.000             

Incidentele giften 12.231            12.901            

Financiële baten -                 -                 

Totaal baten 18.606            24.786            

LASTEN

Kosten individueel sponsoring 8.677             7.558             

Projectkosten 5 10.835            9.460             

Ondersteuning vrijwilligers / stagiair(e)s -                 -                 

Overige kosten 6 357                249                

Totaal lasten 19.869            22.356            

Exploitatiesaldo -1.263            2.255             

Mutatie overige reserves -1.263            2.255             

Mutatie bestemmingsreserves -                 -                 

Totaal resultaat -1.263            2.255             
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1  
‘Kleine organisaties zonder-winst-streven’. 
 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen.  
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Sponsorbaten 

Aan het einde van het jaar nog te ontvangen bijdragen uit hoofde van sponsoring worden niet als 
zodanig op de balans opgevoerd. 
Vooruit ontvangen bijdragen worden op de balans gepassiveerd. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 

Activa  

Vlottende activa 

  31-12-2021   31-12-2020  
 €  €  

 
1 Overlopende activa 
Nog te ontvangen sponsorbaten 200       - 

 200          - 

 

 

 

 

2 Liquide middelen 

 
Rabobank  15.414   16.312  

 

Verdeling liquide middelen 

Het saldo liquide middelen is per einde boekjaar als volgt verdeeld: 

Betaalrekening(en)   11.704   12.603  
Spaarrekening   3.710   3.709  
Totaal   15.414   16.312  
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Passiva  

Passiva  

Eigen vermogen 

3 Eigen vermogen 
 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven 
 
 
 
 Overige 

reserves 
 Bestemming

sreserve  
 Totaal 

 €  €  € 
Stand per 1 januari 2021 16.147  -  16.147 
Uit resultaatverdeling -1.263  -  -1.263 

Stand per 31 december 2021 14.884  -  14.884 
 

 

Kortlopende schulden 

4 Overlopende passiva 

 
 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 
    
Vooruit ontvangen sponsorbaten 730  165 

 730  165 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

 

 

 
 

Zwolle, 25 juni 2022 
 
   
   
   
C. Oude Vrielink S. Slaghekke M. Top 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
   
   

 

2021 2020

€ €

5 Projectkosten

Project Covid 6.765             -                 

Acties Ineke Rop 2.700             295                

Acties Hennie Berends -                 4.670             

Salaris Nyabondo -                 4.195             

Diverse projecten 1.370             300                

10.835            9.460             

6 Overige kosten

Bankkosten 207                223                

Overige algemene kosten 151                26                  

357                249                


