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Stichting Bee4Life
Rolderstraat 14
7849 PC De Kiel

Jaarrekening 2020
Geacht bestuur,
Aan de hand van de administratie en de overige bekende gegevens is door
de penningmeester de jaarrekening samengesteld over het boekjaar 2020
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 2020 van de Stichting Bee4Life
Het bestuur van de Stichting bestond van 1 januari 2020 tot 31 december
2020 uit de volgende leden:
Dhr. Jaap Oosterhoff, voorzitter.
Mevr. Mieke van Wagenberg, penningmeester
Mevr. Astrid Holtslag, secretaris
Dhr. Bram Luteijn, bestuurslid.
In 2020 is er 5 keer vergaderd en wel op 21 januari, 28 april, 6 mei , 28
mei en 27 oktober. Alleen in januari is er nog thuis, bij de voorzitter,
vergaderd. Daarna is er alleen digitaal vergaderd vanwege de Corona
maatregelen. Secretaris, Astrid Holtslag , was vanaf de volgende
vergadering op 28 april in Malawi. Ook dat vroeg om digitaal vergaderen.
Mede vanwege Corona was er in 2020 geen Social Event.
Belangrijk thema blijven de criteria waarop projecten goedgekeurd
worden. Het streven is projecten met een meerjarige vraag zodat zij voor
(maximaal) 4 jaar gesteund kunnen worden. Om een meerjarige aanvraag
te beoordelen wordt een ‘pitch’ georganiseerd, waarbij met de aanvrager
wordt gesproken. Dat kan digitaal, zeker wanneer de aanvragers ter
plekke zijn. Maar ook als de aanvraag vanuit Nederland wordt ingediend
kan er een digitale Pitch zijn. Na goedkeuring en een eerste bijdrage wordt
jaarlijks besloten, afhankelijk van het jaarlijkse projectrapport, of de
ondersteuning voor het volgende jaar wordt voortgezet. Bedoeling is dat
het verantwoordelijke bestuurslid het project bezoekt of intensief contact
met Nederlandse verantwoordelijke van project heeft.
Na 4 jaar kan de organisatie die door Bee4Life is gesteund opnieuw een
nieuwe aanvraag indienen.
Bij aanvragen binnen een groter project (meerdere donoren) moet ‘ons
deel’ duidelijk afgebakend zijn.
Individuele aanvragen worden afgebouwd.
Projecten die in 2020 gesteund zijn:
 Stichting Keeping Families Together in Senya Beraku, Ghana met een
bedrag van € 17.000 voor een opleiding tot kleermaker voor jonge
vrouwen.
 Stichting Honour2Life in Enyezini, Malawi met een bedrag van € 12.500
ten behoeve van een vakschool die gebouwd wordt door leerlingen van
die -toekomstige- school.
 Stichting Cornerstone Foundation in Rwanda met een bedrag van €
16.396 voor een opleiding van vrouwen in horeca en hotelwezen
 Stichting Tools4Change in Zambia met een bedrag van € 2.000 waarbij
hergebruikte materialen vanuit Nederland naar Zambia gaan voor
vakopleidingen van jongeren.
 Stichting Ayni in Bolivia met een bedrag van € 5.000 voor aanschaf
materialen voor de iCT vakopleidingen.
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Stichting Zenji Traesures tbv Chako in Zanzibar met een bedrag van €
3.000 voor de ondersteuning van een recycle werkplaats als onderdeel
van vakopleidingen.

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
gastvrijheid thuis om de bijeenkomsten met pitch te kunnen organiseren
en de gezelligheid in het afgelopen jaar.
Jaap Oosterhoff
Voorzitter Stichting Bee4life
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WERKZAAMHEDEN
De in dit rapport opgenomen Jaarrekening over het boekjaar 2020 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, 1 maart 2021
Mieke A.M, van Wagenberg
Penningmeester Stichting Bee4Life

6

JAARREKENING

VLOTTENDE ACTIVA
Effecten
Liquide middelen

2020

2019

1.249.394
1.549.293

1.121.890
1.570.821

2.798.

2.69

688

2.712

2.798.688

2.692.712

Toezegging donaties

-

---

Kortlopende schulden

-

---

PASSIVA
(Waar komt het
vandaan)
EIGEN VERMOGEN
Reserves
VREEMD VERMOGEN

2.798.688

2.692.
712
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BATEN EN LASTEN
2020

2020

2019

14.829
25,70

11.462
97,4

148.481

136.132

OPBRENGSTEN
Netto dividend +
couponrente
Rente banktegoeden
Koersresultaat effecten

163.3
36

147.674

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

55.896

30.632

1.274

999

191

1.022

Resultaat
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57.36
1

32.653

105.9
76

115.021

TOELICHTING OP DE
BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

31 december
2020

31 december
2019

1.249.394

1.121.890

25.464
1.307.299
8.603
155.511
52.416

81.715
1.272.601
8.600
155.502
52.402

1.549.293

1.570.821

2.692.712
105.976

818.302
115021
1.759.389
2.692.712

Effecten
Effecten ABNAMRO Bank

Liquide middelen
ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO
ASN Bank

Bank
Bank
Bank
Bank

....947
…. 188
....452
....024

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves:
Stand per 1 januari
Bij: resultaat boekjaar
Bij: erfenis
Stand per 31 december

2.798.688

Vreemd vermogen

Stand per 31 december

0

0

0

0

Kortlopende schulden
Crediteuren
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TOELICHTING OP DE BALANS VERVOLG
2018

2019

Mutaties toezeggingen
Betaald:
Saldo mutaties 2020
stand 31 december 2020
Kortlopende schulden
afname crediteuren

Gesteunde doelen in 2020
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Honour 2 Life, Malawi
Keeping Families Together, Ghana
Cornerstone Foundation in Rwanda
Tools4Change in Zambia
Ayni in Bolivia
Zenji Traesures tbv Chako in Zanzibar
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€
€
€
€
€

12.500
17.000
16.396
2.000
5.000
€ 3.000

ALGEMENE TOELICHTING
Bestuur
Het Stichtingsbestuur is in de loop van 2020 niet gewijzigd in
samenstelling.
Vermogen
Het vermogen van de Stichting is tot stand gekomen uit legaten en
erfenissen. Het is de doelstelling van de Stichting om het vermogen
zodanig in stand te houden dat er jaarlijks een vergelijkbaar bedrag aan
opbrengsten is, dat ingezet wordt voor de projecten, die door de Stichting
worden ondersteund.
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 worden niet gewaardeerd omdat zij jaarlijks worden
vastgesteld.
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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