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Jaarekening

- Balans per 31 december 2014
- Staat van baten en lasten over 2014
- Grondslagen van waardedng en van bepaling van het reeultaat
- Toelichting op de balans
- Toelichting op de staat van baten en lasten

ALGEiIEEN

De Stichting Sanjuna is op 17 april2014 opgericht.
Het bestuur bestaat per 31 december 20í4 uit de volgende personen:

De heer J.V. Kuyvenhoven, vooaitter
Mevrouw D. Bosselaar, secretarig
De heer W.H. Zinkstok, penningmeester.

Het adres van de Stichting is Bogortuin 229, í019PE Amsterdam.
Telefuon: 020.4194094
E-ífiail: infu@sanjuna.nl
Website: www.sanjuna.nl
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VERSLAG VAN DE PENNINGi,IEESTER

Jaarrekenlng 2014 Stichting §anjuna

Voor u ligt de jaarrekening 2014 van Stichting Sanjuna.

Stichting Sanjua is opgericht op í7 apdl2014.
Doel van de stichting is om ondersteuning te bieden aan de bevolking van de regio Empada in het zuiden van
Guinee Bissau. Het gaat daarbij om onderwijs, gezondheidszorg, èconomische ontwikkeling, schoon drinkwater
en sport en culuur. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website: www.sanjuna.nl.

Tot september is vooral aandacht besteed aan de opbouw van de organisatie, het opstellen van een beleidsplan en de.

bouw van de website.

ln september werd begonnen met het benaderen van fondsen voor een bijdrage ten behoeve van de bouw van de
gemeenschapsschool (basisonderwiis) in Empada. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 26.000: € 21.000 voor de
bouw en € 5.000 voor de inrióting. Een 1$talfondsen zijn hiervoor benaderd. De sympathie voor het proiect wa§
groot, maar om diverse redenen (fonds te klein, niet ac{ief in Guinee Bissau, geen botrwpro,iec{en, andere
prioriteiten) waren er 8 niet bereid een bijdrage te geven. Bij 6 zitten we nog in de procedure.

Uiteindelijk leidde de actie tot een bijdrage van € 2.500 van de Hofsteestichting.

ln oktober was de boulr van de gemeenschapsschool in Empada gekozen tot het doel van de projectweek van hel
Spinozalyceum in Amsterdam. ln de projectweek werden de leerlingen van klas 3 geacht een ondememingsplan te
maken en daarmee geld te verdienen ten behoeve van het project. Dit leidde tot een opbrengst van € 2.200, die door de
school werd verhoogd tot een bedrag van € 3.000.

ln november werden relaties van het bestuur benaderd voor een donatie, hetzij eenmalig hetzij periodiek.

Dit vergrootte de bekendheid van Sanjuna, en leidde tot een groot aantal donaties (43), ter waarde van ca € 5.400.

Van de genoemde 43 zijn er 11 die zich gedurende langere tfid (5 jaar) verbonden hebben om een bijdrage te
geven.

Voor de bouw van de gemeenschappsschool is nu in totaal€ 7.915 ingezameld. ln november is de grond aangekocht
voor € 1 .150. Het restant ad € 6.765 is als bestemmingsreserve opgevoerd.

Gelden die gegeven zijn voor speciÍieke doelen, zoals beuaen of gezondheidszorg, zijn onder aftrek van de gemaakte

kosten gereserveerd op de desbetreffende bestemmingsreserves. Die zullen de komende jaren wijvallen om de
kosten te dekken.

De vooaitter is begin december in Empada geweest.

De grond voor de gemeenschapsschool is aangekocht en van markeringspalen voozien.
Er ziin 5 beurzen ten behoeve van de basisschool en 5 ten behoeve van het lyceum uitgekeerd,

in totaal respectievetijk € 180 en € 275. De leerlingen ziin geselecteerd door speciaal hiervoor opgerichte commissies.

Ook is er € 75 gedoneerd voor een voetbaltoemooi voor meisiesfurouwen dat in 2O15 zal plaats vinden.

Omdat de stichting pas in november begonnen is met haar ac*iviteiten, is er nog weinig geld besteed.

De baten bedroegen in toaal€ 10.915, de kosten voor activiteiten € 1.680 en organisatiekosten € 190. Het resultaat
(tevens het vermogen) komt daarmee uit op € 9.045: € 1 .635 algemene reserve en € 7.410 bestemmingsreserves.

Februari2015
Wout Zinkstok,
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VERSIÀG VAN DE KA§COMT|SSIE

Deze jaanekening is gecontroleerd en in orde bevonden door een onaftanke$jke kascommissie bestaande uit
Ellen-Jane Bugrust en Botte Veenatra

Amsterdam, 17 februari 2015

EllenJane Burgrust
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Bottie Veénstra
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BAI3NS PER 31 DECEMBER 2014

2A14
€

ACTIVA

VASTEACTIVA

inrichting en inventaris 0

VLOTTENDEACTIVA

vorderingen 60
liquide middelen 9.012re
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kortlopende schulden

9.045

27re..-ö'.< rr:-

2013
€

STAAT VAN BATEN EN ISSTEN OVER 2014
2014 2013

.llll.--l--....r

Baten
Donaties, subsidies en inkomsten

Lasten

Kosten Aktiviteiten

Organisatiekosten

TotaalKosten

Exploitatieresultaat voor rente

Rente baten

Exploitratiesaldo boekjaar

Toevoeging algemene reEeÍve
ïoevoeging bestemm ingsÍesreve

1.870

10.915

1.680

190

9.045

0

9.045

-- 1.635
7.410
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GRONDSI-AGEN VAN WAARDERING EN
VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMENE GRONDST3GEN
De jaanekening is opgesteld op basis van histotiscfte kosten. Voor zover niet
anders is vermeld, zijn de activa en passiva geuraardeerd tegen nominale waarde,

GRONDSI.AGEN VAN WMRDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder afrrek van

een vooziening voor vermoedelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VAN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algerneen
De lasten worden toegerekend aan het boekjaarwaarop deze betrekking hebben

ongeacht het tijdstip waarop zij tot ontvangsten cq. uitgaven hebben geleid.

De in het versla$aar opgenomen subsidiebaten en gifien ziin verantwoord
voozover er toezeggingen zíjn gedaan.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekiaar,

worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaanekening

bekend zijn geworden.
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LIQUIDE MIDDELEN
Triodosbank g'ote

Triodos Spaarekening 0

9.012

TOELICHTING OP DE BAI.AN§

VORDERINGEN
Vooruitbetaald

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve
Saldo per I januari

Mutatie uit resultaatverdeling

Saldo per 3í december

Bestemmingsreserve bouw gemeenschapsschool

Saldo per I januari

Ontvangen 7.915

Besteed -1.150

M utatie uit resultiaatverdeling

Saldo per 31 december

Bestemmingsreserve beu zen
Basisschool
Saldo per 1 januari

Ontvangen 280

Besteed -í90

Mutatie uit resultatenrekening

Saldo basisschool per 31 december

Lyceum

Saldo per 1 januari

Ontvangen
Besteed

Mutatie uit resultatenrekening

§aldo lyceum per 31 december

Saldo totaal per 31 december

2014 2013

- -
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0

í.635

1.635

6.765

6.765

60

60

0

0

í00
--ïoo" 0

420
-275

145

145 0
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Bestem m ingsreserve ed ucatie
Saldo per 1 januari

Ontvangen
Bësteed

M utatie uit resultatenrekening

Saldo per 31 december

Bestemmingsreserve gezondheidszorg

Saldo per I januari

Ontvangen
Besteed

Mutatie uit resultatenrekening

Saldo per 31 december

SCHULDEN EN OVERLOPENDE PAS§IVA
Nog te betalen posten exploitatie

Totaal schulden en overlopende passiva

2014 2A13E 

-
300

300

100

100

270
il-EE lrreE-

300
0

100
0

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN ENVERPLICHTINGEN

Door de stichting ziinin2014 5 beuzen toegekend: 5 ten beheve van basisschoolleerlingen en 5

aan lyceumleerlingen. Om te waarborgen dat de leerlingen hun school kunnen afinaken
is er ultimo 2014 en verplichting van € 280 voor de basisschool en van € 1.200 voor het lyceum.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

SUBSIDIES EN INKOMSTEN

Bijdrage Fondsen
Dr. Hofsteestichting

Donaties
Algemeen
Beuzen basisondenrijs
Beuzen voortgezet ondenrijs
Fossa's
Gezondheidszorg
Sport
Gemeenschapsschool

TOTAAL BATEN

KOSTEN AKTIVITEITEN

Beuzen basisondenrijs
Beurzen voortgezet ondenrijs
Sport
Gemeenschapsschool

KOSTEN ORGANISATIE

KvK
Bankkosten
Website

TOTAAL LASTEN

RESULTMT

RESULTAAT REilTEBATEN EN BELEGGINGEN

EXPLOITATIESALDO BOEKJAAR

2.175
280
420

0
100

25
5.4í5

180
275

75
1.154

2.500

8.415

't0.9í5

1.680

't.870
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RESULTAATVERDEUNG

Naara§emene reserue
Naar bestemmingsreserve bouw gemeenschapssctrool
Naar beeternmingsreserve beuzèn
Naar beeternmingsreoerve educatie
Naar beeternmingsreserve gczondheidszorg

Totaal reoultaatverdeling

2014

-

€

1.635
6.765

245
300
100

9.045

-

2013

-

€
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