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Grondslagen van de financiële verslaggeving

Vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische verkrijgingsprijs, verminderd

met de fiscaal acceptabele afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik.

Vlottende activa

De vorderingen zijn nominaal gewaardeerd.

Vreemd vermogen

Het vreemde vermogen is nominaal gewaardeerd.

Resultaatbepaling

Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het continuïteitsbepaling. Het resultaat wordt

bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de prestatie,

de kosten en andere lasten over het boekjaar. 

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening

verwerkt, indien zij bekend zijn tijdens het samenstellen van de jaarrekening.
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Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van

Stichting Jambo Hakuna Matata te Eijsden samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en de hierop

gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Het is onze verantwoordelijk een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te

verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen

met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, 

verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de 

omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren

in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een 

accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de 

jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving.

mw. drs. B.C. Vliegen

Hart van de Zaak



Algemeen

Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Administratie

De administratie bestond uit een door de cliënt bijgehouden bankboek, bankafschriften

en bijbehorende bescheiden.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Jambo Hakuna Matata is opgericht op 11 maart 2009 en is statutair gevestigd te

Eijsden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14112580.

Doel stichting

De missie en het doel en van de stichting Jambo Hakuna Matata is ondersteuning 

van projecten voor kansarme kinderen en gehandicapten in Afrika en in het bijzonder in Kenia.

Onze projecten zijn in en rondom de stad Nyeri ongeveer 150 km ten noorden van de hoofdstad 

Nairobi en worden uitgevoerd door Nederlandse vrijwilligers samen met Keniaanse medewerkers.

Minimaal 4 keer per jaar reizen vrijwilligers van de stichting naar Kenia om samen met onze lokale

medewerkers en de plaatselijke bevolking te werken aan projecten op het gebied van wonen

onderwijs en zorg.

Zo zijn reeds meerdere technische scholen ondersteund, worden vier basisscholen ondersteund en

gerenoveerd, een weeshuis herbouwd en een volledig nieuw weeshuis gebouwd en wordt onder de 

hoede van de stichting het lokale hospice met materialen ondersteund.

Tevens zijn er meer dan 150 rolstoelen aangepast en verdeeld. 

De stichting bouwt een eigen rolstoel- en timmerwerkplaats.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

dhr. L.L.I.M. Rutten voorzitter

mw. I.J.M. Rutten penningmeester

dhr. R.W.H.M. Rouvroije bestuurslid

dhr. H.M.A.J. Habets bestuurslid



Balans debet

31-12-2019 31-12-2018

€ €

ACTIVA

Immateriële vaste activa -                 -                 

Materiele vaste activa -                 -                 

Financiële vaste activa -                 -                 

-                 -                  

Voorraden -                 -                 

Vorderingen en overlopende activa -                 -                 

Effecten -                 -                 

Liquide middelen 29.698       36.203       

29.698       36.203        

totale activa 29.698       36.203        



Balans credit

31-12-2019 31-12-2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

Bestemmingsreserves -                 -                 

Overige reserves 29.698       36.203       

29.698       36.203        

Fondsen

Bestemmingsfonds -                 -                  

29.698       36.203        

Voorzieningen -                 -                  

Langlopende schulden -                 -                  

Kortlopende schulden -                 -                  

totale passiva

29.698       36.203        



Winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Baten 53.645       30.163        

Lasten

Besteed aan doelstellingen 59.033       21.491        

Wervingskosten -                 -                 

Kosten beheer en administratie -                 -                 

Kosten erkenningsregeling CBF 492            20              

492            20               

Saldo voor financiële baten en lasten -5.880        8.651          

Financiële baten en lasten 624            674             

Saldo baten en lasten -6.505        7.977          



Toelichting op de balans

2019 2018

€ €

Immateriële vaste activa

Stichting Jambo Hakuna Matata heeft per balansdata geen immateriële vaste activa.

Materiele vaste activa

In het boekjaar 2017 zijn 100 computers en twee containers aangeschaft voor gebruik ten behoeve 

van het weeshuis. Deze uitgave wordt niet gezien als een bedrijfsmiddel. De aanschafwaarden zijn

in het geheel als kosten verantwoord.

Financiële vaste activa

Stichting Jambo Hakuna Matata heeft per balansdata geen financiële vaste activa.

Voorraden

Stichting Jambo Hakuna Matata heeft per balansdata geen voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

Stichting Jambo Hakuna Matata heeft per balansdata geen vorderingen en overlopende activa.

Effecten

Stichting Jambo Hakuna Matata heeft per balansdata geen effecten.

Liquide middelen

Rabobank 29.698       36.203        

Het saldo per balansdatum op het laatste afschrift van Rabobank NL20 RABO 0120 6403 41 en 

Rabobank NL48 RABO 0300 6526 31.



Toelichting op de balans

2019 2018

€ €

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is er geen expliciet bestemming voor de winstreserve.

Nieuwe en lopende projecten worden opgestart indien dat wordt vereist.

Voor meer informatie betreffende de projecten in Kenia wordt verwezen naar het beleidsplan.

Overige reserves

Winstreserve per 1 januari 36.203       28.226        

Toevoeging aan winstreserve -                 7.977          

Onttrekking winstreserve boekjaar -6.505        -                  

Winstreserve per 31 december 29.698       36.203        

Bestemmingsfonds

Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is er geen expliciet bestemming voor de winstreserve.

Nieuwe en lopende projecten worden opgestart indien dat wordt vereist.

Voor meer informatie betreffende de projecten in Kenia wordt verwezen naar het beleidsplan.

Voorzieningen

Stichting Jambo Hakuna Matata heeft per balansdata geen voorzieningen.

Langlopende schulden

Stichting Jambo Hakuna Matata heeft per balansdata geen lang lopende schulden.

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten -                 -                  



Toelichting op de resultatenrekening

2019 2018

€ €

Baten

Giften en donaties particulieren 17.256       22.763        

Giften en donaties bedrijven 1.040         1.225          

Giften en donaties loterijorganisaties -                 -                  

Giften en donaties overheden 1.000         1.200          

Giften en donaties internationale organisaties -                 -                  

Giften en donaties organisaties zonder winststreven 34.349       4.974          

53.645       30.163        

Baten als tegenprestatie voor de leveringen van

- producten en/of diensten -                 -                  

- overige baten -                 -                  

-                 -                  

Som van de baten 53.645       30.163        

Lasten

Salarissen medewerkers weeshuis/eten/gas/medicijnen 23.045       21.491        

Container kosten, inclaring, douane en vervoer 11.465       -                  

Onderhoudskosten weeshuis 10.851       -                  

Vaste waterleiding Chaka 9.285         -                  

Project College of Medicine and Health 3.544         -                  

Kosten ten behoeve van symposium 503            -                  

Overige kosten 340            -                  

59.033       21.491        

Wervingskosten -                 -                  

Kosten beheer en administratie -                 -                  

Kosten erkenningsregeling CBF 492            20               

Som van de lasten 59.525       21.511        

Financiële baten en lasten

- bankkosten 624            674             



Toelichting op de resultatenrekening

2019 2018

€ €

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging aan:

- overige reserve -6.505        7.977          

- bestemmingsreserve -                 -                  

- bestemmingsfonds -                 -                  

-6.505        7.977          


