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Stichting Bee4Life
Rolderstraat 14
7849 PC De Kiel

Jaarrekening 2018
Geacht bestuur,
Aan de hand van de administratie en de overige bekende gegevens is door de
penningmeester de jaarrekening samengesteld over het boekjaar 2018
Het verslag bestaat uit een verslag van de voorzitter en de jaarrekening.
Voor een overzicht wordt verwezen naar de inhoudsopgave.
Met vriendelijke groet,
A.M. van Wagenberg
Penningmeester Bee4Life
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Beschrijvend jaarverslag 2018 van de Stichting Bee4Life
Het bestuur van de Stichting bestond in 2018 uit de volgende leden:
Mevr. Monique Holtslag, voorzitter
Mevr. Mieke van Wagenberg, penningmeester
Mevr. Astrid Holtslag, secretaris
Dhr. Jaap Oosterhoff, bestuurslid
In 2018 is er 5 keer vergaderd en wel op 6 februari, 5 juni, 23 juli, 9 september (Social Event)
en 12 november.
Er is in de eerst vergadering een leidraad van goed bestuur opgesteld, de afspraken zijn in
een bestuursreglement vast gelegd.
Er is natuurlijk veel aandacht besteed aan de ophanden zijnde AVG (Algemene Verordening
Gegevens bescherming) die per 25 mei 2018 in ging. Het bleek dat er een overgangsregeling
is tot 2020. Partin is bezig met het opzetten van een privacy beleidsplan dat geschikt zou zijn
voor kleine stichtingen zoals wij. We wachten daarop zodat we het wiel niet opnieuw
hoeven uit te vinden. Dit zal op de website geplaatst worden.
Er is gezocht naar nieuwe bestuursleden, Monique heeft diverse mogelijke opvolgers
benaderd, maar dit blijkt niet zo makkelijk te zijn.
De formulieren voor project aanvragen zijn aangepast op onze doelen: microkrediet en
vakonderwijs. Deze zijn door Astrid herschreven en op de website geplaatst.
Het Social Event is besteed aan beoordeling van diverse projecten. Daarnaast wilden we
meer inzicht in het beloop van onze projecten. Mieke heeft uiteindelijk een tabel ontworpen
om beter grip te krijgen op de project evaluatie en hoe het gaat na een aantal jaren. In de
praktijk blijkt dit een zeer prettige en werkbare aanvulling te zijn.
In het eind van het jaar is ons mede gedeeld dat we waarschijnlijk een grote erfenis zullen
krijgen. Hierdoor is het beheer van ons vermogen door Castanje per 11 oktober gestopt,
zoals in de voorwaarden afgesproken. De verantwoordelijkheid van dit beheer en besteding
van dit grote vermogen heeft ons aan het denken gezet en daardoor zal de stichting
opnieuw haar werkwijze, visie en missie nauwkeurig onder de loep gaan nemen.
Projecten die in 2018 gesteund zijn:
Burkina Faso, Stichting ASAP, herbruikbaar maandverband
Malawi, Stichting Honour2Life, afbouwen ambachtsschool
Ethiopie, Stichting TTAF, microkredieten
Kenia, Stichting Mtangani, Tuko Pamojo, bouw voortgezet onderwijs school
Voor inhoudelijke informatie van deze projecten verwijs ik u naar de website
www.stichtingbee4life.nl
Bij deze dank ik mijn mede bestuursleden voor hun niet aflatende inzet, de heerlijke
maaltijden bij Mieke thuis en de gezelligheid van afgelopen jaar.
Mevr. Monique Holtslag,
Voorzitter Stichting Bee4life
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WERKZAAMHEDEN
De in dit rapport opgenomen Jaarrekening over het boekjaar 2018 van de Stichting Bee4Life
is samengesteld op basis van bankgegevens en de door het bestuur van de stichting
verstrekte informatie.
De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van
financiële gegevens.
Haren, 11 april 2019
Mieke A.M, van Wagenberg
Penningmeester Stichting Bee4Life
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JAARREKENING

VLOTTENDE ACTIVA
Effecten
Liquide middelen

2018

2017

398.334
419.968

460.824
397.601

818.302

858.425

PASSIVA
(Waar komt het vandaan)
EIGEN VERMOGEN
Reserves

818.302

857.775

Toezegging donaties

-

650

Kortlopende schulden

-

0

VREEMD VERMOGEN

818.302
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858.425

BATEN EN LASTEN 2018

2018

2017

OPBRENGSTEN
Netto dividend + couponrente
Rente banktegoeden
Koersresultaat effecten

7.392
242

5.393
759

-24.041

54.907
-16.406

61.059

Kosten
Giften aan doelen
Waarvan al eerder toegezegd
Kosten vermogen
Afname crediteuren
Stichting/bestuurskosten

18.262
5.029

12.575
-1.375
2.835

425

1.386
23.716

Resultaat

-40.123
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15.420

45.639

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

398.334

460.824

103.268
100.274
8.593
155.459
52.374

122.103
59.267
8.561
155.384
52.285

419.968

397.601

Eigen vermogen
Reserves:
Stand per 1 januari
Bij: resultaat boekjaar

858.424
-40.123

812.135
45.639

Stand per 31 december

818.301

857.774

Effecten
Effecten ABNAMRO Bank

Liquide middelen
ABN AMRO Bank ....947
ABN AMRO Bank …. 188
ABN AMRO Bank ....452
ABN AMRO Bank ....024
ASN Bank

PASSIVA

Vreemd vermogen
Toezegging donaties
stand per 1 januari
Saldo mutaties 2016

2.025
-1.375

Stand per 31 december

0

650

Kortlopende schulden
Crediteuren

0

0
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TOELICHTING OP DE BALANS VERVOLG
2018

2017

Mutaties toezeggingen
stand 31 dec 2015
Toezegging Shade Children Foundation:
betaald:
betaald:
Betaald:
Saldo mutaties 2018

4.225

jan-16
jan-17
jan-18

2.200
1.375
650

stand 31 december 2018

0

Kortlopende schulden
afname crediteuren

0

Gesteunde doelen in 2018

Stichting Shade Children foundation, Kenia
Stichting TTAF, Ethiopië
Stichting Honour 2 Life, Malawi
Stichting ASAP, Bukina Faso
Stichting Dusabikane, Burundi
Kasaba Hospital, Zambia

€ 650
€ 2.000
€ 5.000
€ 2.290
€ 2.000
€ 6.322
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ALGEMENE TOELICHTING
Bestuur
Het Stichtingsbestuur is niet gewijzigd.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde ultimo boekjaar.
Kasstelsel
Ontvangen en betaalde renten vallen in het jaar waarin deze worden bij- of afgeschreven
Toegezegde donaties
Deze passiva worden gewaardeerd tegen met partijen afgesproken en aangegane
verplichtingen
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Resultaat
Als resultaat is verantwoord de opbrengsten van de in het boekjaar gerealiseerde transacties
verminderd met de gemaakte kosten alsmede de waardeverandering van de effecten op
basis van de beurskoersen van de effecten.
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