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Jaarrekening 2018
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Contact met stichting Doingoood foundation
Contactpersoon: Anneke Vermeulen | anneke@dgfoundation.nl | +31 (0) 6 4431 8677
KvK: 50369555
Bank: NL92RABO0140116300 t.n.v. stichting Doingoood foundation te Nieuw Vennep
Website: www.doingoood.nl/stichting
Missie van stichting Doingoood foundation
De missie van onze stichting is om een bijdrage te leveren aan verbetering van
leefomstandigheden van mensen in Afrika die in armoede leven.
Onze focus ligt uitsluitend bij hulp aan humanitaire projecten. Wij ondersteunen geen
initiatieven die zich richten op gebied van milieu, natuur, dieren, politiek, religie of
activisme.
Visie van stichting Doingoood foundation
Wij realiseren onze missie door de samenwerking met lokale projectpartners in Afrika.
Deze partners zijn lokaal geregistreerde NGO’s of CBO’s met een maatschappelijke
missie die overeenkomt met die van onze stichting. Door het geven van donaties in
geld, middelen en mankracht helpen wij onze projectpartners bij het realiseren van
hun doelstellingen.
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Verslaglegging over boekjaar 2018
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van verslaglegging over de periode van een
jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Dit jaarverslag is gebaseerd op
het jaar 2018 en loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.
Staat van Baten en Lasten - 2018

Baten
Donaties

Kenya
Oeganda
Malawi
Onderwijs
Algemeen
Totaal donaties

€
€
€
€
€
€

16.957,35
19.206,94
11.571,52
33.497,72
81.233,53

Kilimanjaro Charity Climb

KCC 2018 - donaties

€

9.093,00

Bank

Rente

€

-

Algemeen

Algemene kosten

€

-

Som van de baten

€ 90.326,53

Lasten
Doelbesteding

Kenya
Oeganda
Malawi
Onderwijs
Algemeen
Totaal donaties

€
€
€
€
€
€

Kilimanjaro Charity Climb

KCC 2018 - doelbesteding

€ 29.076,84

Bank

Bankkosten

€

932,04

Algemeen

Algemene kosten

€

313,02

Som van de lasten

€ 99.978,24

Saldo van Baten en Lasten

-€

15.063,91
20.568,94
7.692,92
616,00
25.714,57
69.656,34

9.651,71

Resultaat
Het resultaat van de baten en lasten voor 2018 levert een negatief saldo op van €
9.651,71. Grootste reden hiervan zijn de hogere uitgaven aan project doelstellingen
door het hele jaar heen voornamelijk gericht op de doelstellingen die zijn

voortgekomen uit de donaties van de Kilimanjaro Climb 2018. Financiering van dit
resultaat gebeurt uit de pot KCC 2018 welke voldoende reserves bevat om dit
resultaat op te kunnen vangen.
De balans van de Rabo rekeningen was op 31 december 2017 € 66.074,31. Als je het
resultaat van 2018 hierbij optelt dan kom je op een eindstand op 31 december 2018
van € 56.422,60.
Liquide middelen
31-12–2017
Bankrekeningen Rabobank
31-12-2018
Bankrekeningen Rabobank
Verschil

€ 66.074,31
€ 56.422,60
-€ 9.651,71

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is
gegeven wordt dit deel aangemerkt als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet
het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen
gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet
volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed.
Overige informatie
Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders van de
Doingoood Foundation. Bestuurders zijn allemaal onbetaalde vrijwilligers.
Balans

Ratio’s
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten) 2018
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal lasten) 2018
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving
Kosten beheer & administratie / totaal lasten

109,3%
98,7%
0,0%
1,2%

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in
haar vergadering op: onbekend

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening,
daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te
worden vermeld.

