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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Geefeenkoe
De jaarrekening van Stichting Geefeenkoe te Zwolle is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over
2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Geefeenkoe. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Tynaarlo, 25 mei 2020
Afier Accountants B.V.

drs J.H. Kreuze RA/RE

Voorwoord

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor Geefeenkoe.nl. Het was het jaar
waarin we ons tienjarige lustrum vierden met een heel bijzondere
gebeurtenis: twee dames van onze lokale partner-organisatie Nur Bala,
Jyldyz en Nargiza, zijn een kleine twee weken in Nederland geweest. De
aanleiding was ons lustrum, en dat hebben we op gepaste wijze met onze
donateurs gevierd. De reden van hun bezoek was heel anders en vervulde
ons met grote blijdschap. Veel gezinnen die door Geefeenkoe.nl zijn
geholpen zijn nu goed in staat om in hun basisbehoeften te voorzien. En nu
kijken ze verder! Er is behoefte aan ontmoetingsplekken voor hun kinderen en henzelf, aan inclusief
onderwijs, goede dagbesteding en ‘beschermde werkplekken’. Om inspiratie op te doen, hebben we Jyldyz
en Nargiza op werkbezoek uitgenodigd. En gewerkt hebben ze! Ze zijn half Nederland doorgereisd om allerlei
dagbestedingen, scholen voor bijzonder onderwijs en zorgboerderijen te bezoeken. Op basis van wat ze hier
in Nederland gezien hebben, is met name Jyldyz aan de slag gegaan om een plan voor Talas te maken. En dat
maakt ons, het bestuur van Geefeenkoe.nl, zo blij. Een beter voorbeeld van de goede invloed van ons project
is er niet te geven. Wat het betekent voor de omstandigheden op gezinsniveau is evident. Nu krijgt het
project een vervolg dat voor de gehele groep kinderen met een beperking van grote betekenis kan zijn. Dit
geeft ons dubbele energie om door te gaan met Geefeenkoe.nl en we hopen dat we hierin door velen
gesteund zullen worden.
Terwijl we nu de laatste hand leggen aan dit verslag van 2019, moeten we op afstand overleggen over de
inhoud ervan. De coronacrisis heeft Nederland en de rest van de wereld in zijn greep. ‘Onze’ gezinnen in
Kirgizië zitten net als wij thuis, maar hun quarantaine gaat verder dan die van ons. Ze mogen bijvoorbeeld
hun dorp niet uit. Onze partners van Nur Bala mogen hun (door de overheid gedesinfecteerde) kantoor
amper in, en als dat al mag dan staan ze onder bewaking om te zorgen dat ze zich aan de regels houden.
Gelukkig zijn zij nog gezond en kunnen ze telefonisch contact houden met de gezinnen: tot nu toe gaat alles
goed met hen.
De coronacrisis is nu in het stadium dat we meer aandacht krijgen voor de economische consequenties. En
dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor ons, Geefeenkoe.nl. Sommige grote fondsen accepteren geen nieuwe
aanvragen tot het einde van 2020. Als bestuur staan we nu voor de opgave om toch de benodigde gelden
binnen te halen, zodat we ons kunnen houden aan onze planning. Want dat is vooralsnog ons streven, er
zijn nog zo veel gezinnen die onze hulp heel hard nodig hebben.

Herma Dijkema, voorzitter
Stichting Geefeenkoe.nl (Zwolle)
2 mei 2020
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1. Stichting Geefeenkoe.nl
1.1
Inleiding
Stichting Geefeenkoe.nl helpt gezinnen met een
gehandicapt kind in de oblast Talas in het
noordwesten van Kirgizië.
In de oblast Talas wonen 263.400 mensen, waarvan
38.7000 in de stad Talas. (bron: www.stat.kg).
Volgens de VN heeft drie procent van de bevolking
in Kirgizië een beperking. Veelal leven gezinnen met
een gehandicapt kind in armoede. Ondervoeding,
gebrek aan medicijnen en sociale isolatie dragen bij
aan een uitzichtloze situatie. De vrouwen binnen
deze gezinnen dragen vaak alleen de zorg, omdat
veel vaders het gezin verlaten na de komst van een gehandicapt kind. Dikwijls zorgen opa en oma voor
het gezin, omdat de moeder uit financiële nood in de hoofdstad Bisjkek of in het buitenland (Rusland
of Turkije) gaat werken. Door de gift van een koe helpt Stichting Geefeenkoe.nl deze gezinnen hieraan
te ontsnappen.

1.2
Doelstelling en missie
Geefeenkoe.nl is een stichting gevestigd te Zwolle, heeft geen winstoogmerk en beschikt over de ANBI
status.
Uit Artikel 2, Akte van Oprichting 26 november 2008:
1: De stichting heeft ten doel:
a: het bevorderen van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke/lichamelijke
beperking (of beperkingen) in Centraal Azië.
b: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van vee,
waaronder (melk)koeien, aan de doelgroep waarmee de verkrijger onder meer aan het economische
verkeer kan deelnemen.
Stichting Geefeenkoe.nl heeft ten doel het bevorderen van de leefomstandigheden van gezinnen met
een verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapt kind in Kirgizië. Door middel van de gift van een koe
ondersteunt Stichting Geefeenkoe.nl gezinnen met een gehandicapt kind in Kirgizië.
De gift van de koe zorgt ervoor dat de situatie van het gezin sterk vooruitgaat. Dit betekent concreet:
- verbeterde voeding;
- verbetering van de woonomstandigheden;
- toegang tot medicijnen en behandelingen;
- de mogelijkheid het kind thuis op te laten groeien;
- verbetering van de positie van de vrouw;
- meer sociale contacten;
- minder stigma.
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Er zijn binnen de stichting alleen vrijwilligers zonder enige vorm van soldij of vergoeding (Bestuur en
overige vrijwilligers). Er zijn geen dienstverbanden of contracten. Er zullen dus ook geen ontslagen
zijn, en geen uitkeringen. Alle gedoneerde gelden worden gebruikt voor de aankoop van de koeien
voor de gezinnen die in aanmerking komen voor een koe. Bij bezoeken van
bestuursleden aan Kirgizië zijn de reis en verblijfskosten geheel voor eigen rekening.
Dit geldt ook voor reiskosten naar de diverse vergaderingen en eventuele
bijeenkomsten en manifestaties die worden bezocht. Bedrijfskosten voor drukwerk,
visitekaartjes, spandoeken e.d. worden uiteraard wél gedeclareerd. Deze kosten kunnen worden
gedeclareerd bij Mondial Apeldoorn, waarbij onze stichting is aangesloten. Mondial Apeldoorn krijgt
van de gemeente Apeldoorn een jaarlijkse subsidie, bestemd voor PR-doeleinden.

1.3 Bestuur, vrijwilligers en referentie
Bestuur:
Herma Dijkema
Marjolijn Muntinga
Marien Spek
Nadia Kurpershoek

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

herma@geefeenkoe.nl
marjolijn@geefeenkoe.nl
marien@geefeenkoe.nl
nadia@geefeenkoe.nl

Vrijwilligers
Het bestuur wordt geadviseerd door oud-bestuurslid en medeoprichter Hans Trapman, die eind 2018
zijn functie heeft neergelegd. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door:
Bas Sandee: hij ondersteunt Geefeenkoe.nl op ICT-gebied, hij heeft in 2018 samen met Marjolijn de
nieuwe website gebouwd. Marjolijn heeft het beheer van de site overgenomen en wordt waar nodig
ondersteund door Bas.
Martin Smit (boekhouder): hij stelt de financiële cijfers op ter voorbereiding van het financiële
jaarverslag. Hij heeft de cijfers doorgestuurd naar de Registeraccountant (RA).
Erik-Jan Kreuze (registeraccountant te Tynaarlo): ten behoeve van de jaarrekeningen (2018 en 2019)
voert hij de eindcontrole van financiële cijfers en jaarstukken.

6

In 2014 kreeg Stichting Geefeenkoe.nl een persoonlijke dankbetuiging van
de toenmalige Minister van Sociale Zaken voor baanbrekend werk in de
regio Talas. Door de activiteiten van Stichting Geefeenkoe.nl is er een
registratiesysteem gekomen voor kinderen met een beperking in de regio
Talas. Pas toen werd duidelijk hoeveel kinderen een beperking hebben en
welke beperkingen veel voorkomen. Dit registratiesysteem is later landelijk
toegepast.

1.4 Fondsenwerving
Stichting Geefeenkoe.nl zamelt geld in om de aankoop van koeien te bekostigen. Deze koeien worden
op een van de vijf veemarkten in de oblast Talas gekocht. Op het moment van aankoop zijn de koeien
drachtig. Het eerstgeboren kalfje wordt doorgegeven aan een volgend gezin. Zo ontstaat een
sneeuwbaleffect.
Voor een aantal van de fondsen die Stichting Geefeenkoe.nl ondersteunen geldt dat de gedoneerde
gelden niet altijd geheel kunnen worden besteed binnen het kalenderjaar waarin de donatie heeft
plaatsgevonden. In sommige gevallen zal een deel van de in een specifiek jaar gedoneerde gelden
besteed worden in het daaropvolgende jaar. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er een
maximum is aan de inzetbare menskracht en daarmee de plaatsingscapaciteit van koeien door Nur
Bala in Kirgizië. De overblijvende gelden worden onderdeel van de financiële reserve van de Stichting
en vloeien over naar het volgende kalenderjaar. Het Stichtingsbestuur doet altijd haar uiterste best om
donaties uit een voorgaand jaar het jaar erop met voorrang alsnog te besteden. Fondsen en donateurs
ontvangen zo spoedig mogelijk nadat de koeien zijn aangekocht door Nur Bala en doorgegeven aan de
gezinnen, een rapportage of terugkoppeling daarvan door de Stichting.
De selectie van de gezinnen wordt voor ons gedaan door Nur Bala, een lokale organisatie waarmee
Geefeenkoe.nl een jarenlange en goede samenwerking heeft. Nur Bala betekent kwetsbaar kind, en
dat geeft precies aan waar we het allemaal voor doen. De richtlijnen die voor de selectie zijn
opgesteld, zijn gebaseerd op WHO-richtlijnen. Hiermee wordt bepaald wat de handicap van het
betreffende kind is. Daarnaast zijn er strenge normen waaraan het gezin moet voldoen, zo mag er
absoluut geen sprake zijn van alcoholmisbruik. De moeder van het gezin tekent bij de overdracht van
de koe een overeenkomst, ook wanneer de vader nog wel aanwezig is. Het bestuur ziet erop toe dat
deze richtlijnen en normen aangehouden worden. Dit gebeurt door een uitgebreide rapportage over
de gezinnen en ook door een controle ter plekke, tijdens de regelmatige bezoeken aan Talas (eenmaal
per jaar en op eigen kosten).

7

Nadia Kurpershoek
Het liefdadigheidswerk van onze stichting is
heel speciaal voor mij, omdat ik zelf afkomstig
ben uit Kirgizië, het land waar onze stichting
haar werk uitvoert. Ik vind het idee om arme
mensen te helpen door het geven van een
koe heel mooi. Vooral als je ziet welke
positieve veranderingen zo’n gift met zich
meebrengt: gezinnen met gehandicapte
kinderen, die het heel moeilijk hebben in
Kirgizië krijgen de kans om uit de armoede te
raken, ze krijgen betere voeding, toegang tot
de medische behandelingen, raken uit hun
sociale isolement etc.
Ik hoop dat onze stichting haar goede werk
nog vele jaren mag doen, zolang het nog
nodig is in Kirgizië. Dat wij mogen bijdragen
aan het verbeteren van het leven van mensen
in bredere zin, en dat doen wij al een beetje,
want wij ontlasten mensen van hun dagelijkse
strijd voor bestaan, zodat ze de tijd en de
mogelijkheid krijgen zich misschien verder te ontwikkelen. En als de armoede is verbannen, zou het
mooi zijn in de toekomst om onze werk te richten op, bijvoorbeeld, inclusief onderwijs voor
gehandicapte kinderen, werkgelegenheid voor mensen met een handicap en dergelijke.

Nadia Kurpershoek is actief als algemeen bestuurslid bij de stichting Geefeenkoe.nl. Ze verzorgt onder
meer de communicatie met onze plaatselijke partner Nur Bala.
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2. Partnerorganisatie
Partnerorganisatie Nur Bala
2.1 Inleiding
Nur Bala is sinds de oprichting van onze stichting in 2008 de lokale uitvoeringsorganisatie van Stichting
Geefeenkoe.nl.
2.2 Doelstelling, missie en werkwijze
Nur Bala behartigt de belangen van kinderen met een
beperking en probeert hun levensstandaard en kansen
te vergroten. Dit doet Nur Bala onder meer door in
gemeenschappen goede sociale vangnetten te creëren
zodat kinderen met een beperking niet naar een
staatsinternaat hoeven. Voorbeeld hiervan is het
opzetten van dagopvangcentra waar gehandicapte
kinderen gedurende de dag lokaal de zorg kunnen
krijgen die ze nodig hebben en in contact komen met
andere kinderen, terwijl ouders kunnen gaan werken
om het gezin financieel te kunnen onderhouden.
Nur Bala werkt in vier districten in de oblast Talas in Kirgizië:
» Bakay-Ata district, oblast Talas;
» Kara-Buura district, oblast Talas;
» Manas district, oblast Talas;
» Talas district, oblast Talas.
2.3 Nur Bala en Geefeenkoe.nl
Geefeenkoe.nl
Vanuit de stad Talas selecteren medewerkers van Nur
Bala de gezinnen die in aanmerking komen voor een
koe. Dit doen ze op basis van informatie van het
regionale kantoor van het Ministerie van Sociale Zaken
en lokale zorginstellingen. Vervolgens koopt onze
partner-organisatie Nur Bala in Talas voor de
geselecteerde gezinnen met een gehandicapt kind op de
lokale veemarkt drachtige koeien. Het eerste kalfje dat
geboren wordt, moeten ze zes maanden opvoeden en
vervolgens wordt deze door Nur Bala in een ander,
vergelijkbaar gezin geplaatst. Volgende kalfjes mogen ze zélf houden. De melk die na eigen gebruik
over is wordt verkocht en dat is het begin van een inkomen. De gezinnen worden ongeveer 3 jaren
ondersteund in het houden van de koe, het omgaan en opvoeden van het gehandicapte kind, het
omgaan met geld en het krijgen van andere kalfjes.
Na deze drie jaar hebben de gezinnen een naar omstandigheden goed inkomen waarmee ze ook
eventuele medische behandelingen voor hun kind kunnen betalen en extra hulp bij de geestelijke en
lichamelijke ontwikkeling van hun kind kunnen inhuren.
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Het geld dat Stichting Geefeenkoe.nl inzamelt voor koeien wordt dus aan de selectie van gezinnen én
aan de aankoop en nazorg van koeien besteed. Bij Nur Bala zijn twee personen fulltime werkzaam en
drie personen parttime.
Bij hun werk kunnen zij op de steun van dertig maatschappelijk werkers rekenen, die dit deels op
vrijwillige basis, dus in eigen tijd, en deels onder werktijd mogen doen.
Nur Bala onderhoudt ook de zeer noodzakelijke contacten met de lokale overheden, maar ook met de
sociale diensten in oblast Talas en met relevante Ministeries in Kirgizië.
De medewerkers van Nur Bala:
Jyldyz Turdugulova:
hoofd van de organisatie
Nargiza Sartalieva:
plaatsvervangend hoofd en verantwoordelijk voor de selectie van de
gezinnen en aansturing van de maatschappelijk werkers.
Sonya Suynalieva:
accountant (parttime)
Mirlan Muratov:
vrijwilliger en juridisch geschoold (parttime)

Het verhaal van Rayana
Rayana is enig kind. Vader is uit beeld en moeder staat er
alleen voor. Ze heeft geen vaste baan. Daarom zorgen opa en
oma voor Rayana en woont ze ook bij hen in huis. Er zijn veel
opa’s en oma’s die voor kleinkinderen met een beperking
zorgen. Vaders verlaten met regelmaat het gezin als er een
kind met een beperking wordt geboren. De moeders moeten
het dan alleen zien te rooien. Grootouders nemen dan de
zorg voor het kind op zich. Fysiek en financieel is dat dikwijls
een zware last. Het pensioen stelt weinig voor en de medische
behandelingen zijn kostbaar. Met de gift van de koe aan Rayana zijn de financiële lasten verlicht en
kunnen de basisbehoeften en de medische behandelingen voor Rayana betaald worden.
Door haar medische aandoening ziet de lokale school het niet zitten om Rayana op te nemen. Dit komt
vaker voor in Kirgizië. Scholen mogen zelf besluiten om een kind met een beperking op te nemen.
Vaak ontbreekt het op de scholen aan kennis en mankracht om maatwerk te bieden aan kinderen met
een beperking. Door het besluit van school krijgt Rayana helemaal geen onderwijs en zijn haar sociale
contacten beperkt. Opa en oma proberen de ontwikkeling van Rayana te stimuleren door veel
spelletjes met haar te spelen en leeftijdsgenootjes thuis uit te nodigen.
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Herma Dijkema
Het werk van Geefeenkoe.nl spreekt mij heel erg aan. Ik heb ruim elf jaar in Rusland gewoond en in
die tijd ben ik moeder geworden van drie dochters, waarvan een het syndroom van Down heeft. We
hebben daar in een lokale organisatie voor hulp aan kinderen met Down meegedraaid. Zo heb ik van
dichtbij meegemaakt hoe daar het leven voor mensen met een beperking is. Als voormalige
Sovjetrepubliek is voor Kirgizië de situatie niet anders. Daarom wist ik meteen dat ik graag in het
bestuur zitting zou nemen. In eerste instantie als secretaris en nu als voorzitter. Het is een uitvoerend
bestuur en met z’n vieren zetten we, gesteund door onze vrijwilligers, er de schouders onder. We
hebben een fijne club met mensen en
dat werkt erg goed. De samenwerking
met Nur Bala is heel prettig en zo
gaandeweg heb ik veel over het land
geleerd. Ik kan niet wachten tot ik
daar op bezoek kan gaan.

Herma Dijkema is sinds 2016
bestuurslid
bij
Stichting
Geefeenkoe.nl, eerst als secretaris en
nu als voorzitter.
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3. Resultaten 2019
3.1 Aankoop koeien
In 2019 hebben we onze veestapel met 48 koeien
kunnen uitbreiden naar een totaal van 671 rechtstreeks
gedoneerde koeien. Aangezien de eerstgeboren kalfjes
worden doorgegeven aan een volgend kind met een
beperking en zijn/haar gezin, is onze veestapel eigenlijk
veel en veel groter. Dit sneeuwbaleffect heeft ervoor
gezorgd dat direct en indirect meer dan 1500 gezinnen
een duurzaam bestaan kunnen opbouwen.
Het donatiebedrag voor een koe werd in 2019
gehandhaafd op € 750. De aangekochte koeien worden op de veemarkten in de oblast Talas in de
lokale munteenheid, de Som, betaald. Door de gunstige koers tussen de Euro en de Som bleef de prijs
voor een koe in de afgelopen jaren onder de € 700,-. Desondanks is besloten in de communicatie naar
de donoren in Nederland het donatiebedrag voor een gehele koe op € 750 te handhaven. Zodoende
wordt een reserve opgebouwd die gaat worden benut als de koersverhouding ongunstiger wordt. Ook
kunnen in de toekomst eventueel extra koeien worden aangeschaft als de huidige koersverhouding zo
gunstig blijft. Tot nu toe werd naar Nur Bala slechts de werkelijke kostprijs van de koe zoals die op de
veemarkt geldt overgemaakt. De bijkomende kosten in Kirgizië zijn voor rekening van Nur Bala
geweest. In relatie met het afgenomen financiële draagvlak van Nur Bala is het logisch in het vervolg
een deel van die bijkomende kosten aan de kostprijs van een koe toe te rekenen.

Het verhaal van Meerhan
Koe Mallika is geschonken aan Meerhan, een jongen van
zes jaar oud met een verstandelijke beperking als gevolg
van cerebrale parese. Meerhan kan niet lopen of praten.
Hij woont met zijn ouders in de stad Talas bij zijn zieke
oma in huis. Met z’n vieren wonen ze in een
tweekamerwoning. Meerhans ouders zijn beide werkloos.
De melk van Mallika, ongeveer tien liter per dag, is een
belangrijke voedingsbron voor Meerhan en zijn ouders en
grootmoeder. Daarnaast wordt de resterende melk en
melkproducten verkocht zodat de medische behandelingen en medicijnen van Meerhan betaald
kunnen worden.
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Marjolijn Muntinga
Per toeval kwam ik in 2012 in aanraking met het werk van Stichting Geefeenkoe.nl. Ik had in datzelfde
jaar met mijn gezin een rondreis gemaakt door Kirgizië en was onder de indruk van het landschap en
de vriendelijkheid van de mensen. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie maakt Kirgizië een
stormachtige ontwikkeling door. De geografische ligging stelt het land voor uitdagingen en Kirgizië
probeert zich staande te houden in een ingewikkeld geopolitiek krachtenveld. Tegelijkertijd is er
onvoldoende werkgelegenheid voor de beroepsbevolking en worstelt de bevolking met een gebrek
aan inkomsten en armoede. Gezinnen die een kind hebben met een beperking zien zich gesteld voor
extra uitdagingen. Het mooie aan het werk voor stichting Geefeenkoe.nl vind ik hoe we op meerdere
vlakken en op verschillende niveaus een verschil kunnen maken met zoiets eenvoudigs als het
schenken van een koe. Hoe je een
verschil kunt maken voor een
kind en tegelijkertijd kunt werken
aan een meer positief beeld van
gehandicapten en de positief van
vrouwen
kunt
versterken.
Tegelijkertijd inspireert de niet
aflatende inzet en positiviteit van
onze lokale medewerkers en
maatschappelijke werkers, de
kracht en de onderlinge loyaliteit
van de betrokken gezinnen. Ik
hoop nog vele jaren verbonden te
blijven met de stichting en mee te
kunnen
helpen
aan
een
samenleving waarin iedereen
meetelt en mee mag doen.

Marjolijn Muntinga zit sinds 2013 in het bestuur van stichting Geefeenkoe.nl, eerst als voorzitter en de
laatste twee jaar als secretaris.
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3.2 Activiteiten en nieuwe projecten
3.2.1
3.2.1 Activiteiten en nieuwe projecten in Nederland
Public Relations
We hebben in 2019 onze nieuwe website verder kunnen ontwikkelen. Het was even zoeken hoe we het
verhaal van onze stichting en de betrokken gezinnen konden vertellen op onze nieuwe website, op social
media en in onze nieuwsbrieven binnen de grenzen van de nieuwe privacyregels in zowel Nederland als
Kirgizië. Voor ons is transparantie van Stichting Geefeenkoe.nl van het grootste belang, maar belangrijker
nog vinden wij de bescherming van de privacy van de betrokken kinderen en gezinnen. De gezinnen die we
op onze website hebben opgenomen, hebben hiervoor nadrukkelijk en schriftelijk toestemming gegeven.
De afgelopen jaren werkten we zonder gebruik te maken van een logo, maar we merkten dat het in de
externe communicatie lastig werd zonder eigen logo. Daarom hebben we een vormgever aangetrokken voor
het ontwikkelen van een logo.
Terugkoppeling donateurs
Sinds 2019 publiceren we geen privacygevoelige informatie meer op onze website. Dit betekent dat we niet
meer alle koeien en kinderen publiceren op onze website. Uiteraard blijven we volledige transparantie
bieden naar onze donateurs. Alle donateurs die een hele koe doneren, krijgen persoonlijk bericht over
welke koe is aangeschaft en bij wie deze koe terecht is gekomen. Wordt er een gedeelte van een koe
gedoneerd (minder dan 750 euro), dan worden deze gelden bij elkaar gevoegd tot er genoeg geld is om een
hele koe te kopen. De naam voor deze koe wordt door de stichting gegeven. We hebben in 2019 trouwe
donateurs gevraagd om mee te denken met het bedenken van koeiennamen voor deze zogenaamde
‘verzamelkoeien’. De meest grappige namen werden geopperd.
Archivering
De nieuwe privacyregels dwongen ons ook om na te denken over de wijze van archivering van alle data. Tot
2019 bestond er geen gezamenlijk archiefsysteem. Met het afscheid nemen van oud-bestuurslid en
oprichter van de stichting Hans Trapman en het overnemen van zijn digitale archief ontstond de wens om
de digitale archieven van de afzonderlijke bestuursleden samen te voegen en te structureren. Ook hebben
we kritisch gekeken naar welke data we eigenlijk willen bewaren en op welke wijze. Uiteindelijk hebben we
een handzaam digitaal archief kunnen maken.
Nieuwe netwerken
In 2019 hebben we ons aangesloten bij het Platform Gehandicaptenzorg Wereldwijd, een platform dat
mede op initiatief van de Wilde Ganzen is opgericht. Met enige regelmaat komen verschillende kleine
hulporganisaties in zogenaamde Linking & Learning bijeenkomsten samen. Daar wisselen we kennis en
ervaringen met elkaar uit. We vonden het interessant en leerzaam om te horen hoe andere kleine
stichtingen werken aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met een beperking.
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3.2.2 Activiteiten en nieuwe projecten in Kirgizië
Inclusiviteit
In de afgelopen tien jaar van ons bestaan zien we dat de behoeften van de
betrokken gezinnen aan het verschuiven zijn. Met de gift van de koe worden
de basisbehoeften gedekt en hebben de gezinnen toegang tot betere voeding
en medicatie. Bovendien zien we een verbetering in de sociale positie van
deze gezinnen. Toch zijn een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor
mensen met een beperking in Kirgizië nog geen realiteit. Veel van de
Geefeenkoe-kinderen hebben bijvoorbeeld geen toegang tot enige vorm van
onderwijs en zitten thuis. Lokale scholen mogen zelf beslissen of ze kinderen
met een beperking opnemen en helaas besluiten ze vaak de deuren voor deze
kinderen gesloten te houden. Ouders zien dat hun kinderen tot op zekere
hoogte leerbaar zijn en willen graag dat de talenten van hun kinderen ontwikkeld worden. Daarnaast
maken ze zich zorgen over de zelfredzaamheid van hun kinderen op het moment dat ze er zelf niet
meer zijn. We zien verschillende groepjes ouders de handen ineenslaan en initiatieven starten. Zo zijn
het afgelopen jaar 2 nieuwe kinderopvanglocaties gestart, met advies en steun van Nur
Bala. Voorbeeld is kinderopvang Dennaris (zie foto), deze opvanglocatie opende in december 2019
haar deuren. Deze kinderopvanglocaties zijn gericht op kinderen in de leeftijd tot 12 jaar oud. Nu de
staat de resultaten ziet van deze initiatieven, is het begonnen met het co-financieren ervan, mits de
betrokken ouders maandelijks bijdragen.

Zelfredzaamheid
Mensen met een beperking hebben het recht
zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Denk
bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, zelfstandig
wonen of werk. We geven koeien aan gezinnen met een
gehandicapt kind in de leeftijd tot 18 jaar. Inmiddels zijn
een aantal kinderen die in het verleden een koe hebben
gekregen volwassen. Hoe kunnen we de kinderen en
jongvolwassenen met een beperking meer zelfredzaam
maken in Kirgizië? Voor jongvolwassenen met een
beperking zijn helemaal geen opvangmogelijkheden,
voorzieningen of mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Jyldyz en Nargiza, de coördinatoren van
onze lokale partnerorganisatie Nur Bala, denken na over het opzetten van een zorgboerderij met een
bakkerij, een naaiatelier en een kwekerij. Omdat hiervan geen voorbeelden zijn in Kirgizië hebben we
Nur Bala in april 2019 uitgenodigd om diverse projecten te bezoeken in Nederland. In twee weken tijd
hebben Jyldyz en Nargiza dankzij een particuliere gift uiteenlopende projecten kunnen bezoeken in
Nederland. VSO Het Meerik (Enschede), zorgboerderij De Keuterij (Havelte), zorgboerderij De
Maargies Hoeve (Kallenkote), Brownies & Downies (locaties Zwolle en Gouda), Schenk Atelier Katoen
(Enschede), Kinderdagcentrum 't Boemeltje (Meppel), Raad op Maat (Gouda), De Kruidentuin (Twello),
Het Atelier (Apeldoorn), Dromen bij de Boer (Oenen), Ontmoeting & Co (Apeldoorn), zorgboerderij
Hoeve Klein Mariëndaal (Arnhem) en dr. Jan Hassink (Universiteit Wageningen) hebben Nur Bala
waardevolle inzichten en inspiratie kunnen geven.
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3.3 Verwachtingen 2020
Coronavirus en Geefeenkoe.nl
De hele wereld wordt op het moment van schrijven in de greep gehouden door het coronavirus. De
pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, en ook Stichting Geefeenkoe.nl merkt de
gevolgen ervan. Donateurs zijn terughoudender dan gewoonlijk. Het kan zijn dat we in 2020
uiteindelijk niet voldoende gelden ophalen om de geplande aankoop van 50 koeien te bekostigen. Dat
is geen probleem, want we hebben geen verplichting om die 50 koeien aan te kopen. In voorkomend
geval kunnen we aanspraak maken op onze reserve. Dat is in beginsel ook allemaal koeiengeld (door
langjarig gunstige wisselkoersen ontstaan).
Sinds half maart 2020 is het voor onze lokale partner Nur Bala in Kirgizië nagenoeg onmogelijk
geworden om gezinnen te bezoeken voor selectie, koeien te kopen op lokale veemarkten en koeien bij
gezinnen af te leveren en fysiek te begeleiden. Kirgizië heeft een vergaande lockdown ingesteld.
Wanneer deze situatie weer zal normaliseren is nog onbekend. De planning voor de aankoop van
koeien is vooralsnog op 50 koeien gesteld (het maximaal aantal koeien dat Nur Bala jaarlijks kan
aankopen), en we hopen ook dat Nur Bala stappen kan blijven zetten met de ontwikkeling van nieuwe
activiteiten (lees onder). Wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, zullen we onze plannen tijdig en in
overleg met Nur Bala bijstellen en onze donoren daarover informeren.
Nur Bala
Tot eind 2016 werd Nur Bala door speciale sponsoring van uit Nederland financieel ondersteund, los
van de donaties voor het kopen van koeien. De organisatie binnen Nur Bala was in de jaren daarvoor
zodanig ingericht dat Nur Bala vanaf begin 2017 financieel zelfstandig kon voortbestaan. Stichting
Geefeenkoe.nl en Nur Bala hadden daarvoor een systeem ontwikkeld van zelfhulpgroepen, waarbij
speciaal geselecteerde gezinnen een deel van de gedoneerde koe terugbetaalden in de vorm van een
beperkt rentebedrag. Dit bleek zeer goed aan te slaan en effectief voor het doel. Dit was mogelijk
dankzij het feit dat de rente bij de lokale banken meer dan 30% was. Dit bankrente-niveau is in 2018
echter
gedaald naar minder dan 10%. Daarmee viel de bodem van de zelf-financiering onder Nur Bala weg.
Intussen heeft Nur Bala wel een financiële reserve opgebouwd. Daarmee kan men tot eind 2021 toe.
Het bestuur van Geefeenkoe.nl denkt nu samen met Nur Bala na over een andere (vernieuwde) wijze
van (mede)financieren van de organisatiekosten van Nur Bala.
Inclusiviteit en zelfredzaamheid
Ook in 2020 gaat het denken verder over hoe we, nu de basisbehoeften zijn gedekt, kinderen en
jongeren met een beperking verder kunnen helpen op het gebied van inclusiviteit en zelfredzaamheid.
Een aantal ouders is inmiddels een eigen kinderopvang begonnen waar hun kinderen op maat opvang,
behandelingen en onderwijs krijgen aangeboden. Maar er zijn nog geen opvangmogelijkheden,
voorzieningen of mogelijkheden om inkomsten te verwerven en de zelfredzaamheid van jongeren en
jongvolwassenen met een beperking te maximaliseren. Het opzetten van een opvangmogelijkheid en
een zorgboerderij zijn een direct en positief gevolg van de gift van de koeien. Daarom willen we Nur
Bala en de betrokken ouders graag ondersteunen bij de ontwikkeling ervan. Het opzetten van een
opvang/zorgboerderij heeft wel heel wat voeten in aarde. Financieel moet er een duurzaam plan
onder
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liggen. En om een zorgboerderij/opvang te beginnen, heeft Nur Bala toestemming nodig van het
Ministerie van Sociale Zaken en een aanvullende accreditatie van het Ministerie van Justitie. Het idee
van een zorgboerderij/opvang voor mensen met een beperking van 18+ is nieuw in Kirgizië. Zoals
Jyldyz en Nargiza voor hun komst naar Nederland zich geen goed beeld konden vormen van een
zorgboerderij, zo hebben ook beleidsmakers moeite om te begrijpen wat Nur Bala wil. Dit traineert op
dit moment de verdere ontwikkeling van Nur Bala. Het is pionieren. Zonder toestemming en
uitbreiding van accreditatie kan Jyldyz/Nur Bala niets. Een zorgboerderij/opvang voor volwassenen
met een beperking lijkt in ieder geval een project van de lange adem te zijn.
Uitbreiden activiteiten
Naast bovenstaande denkt Nur Bala na over het uitbreiden van de activiteiten buiten Talas. Ook in
andere regio’s zijn namelijk kwetsbare gezinnen met een kind met een beperking die problemen
hebben met het voorzien in de eigen basisbehoeften. Inmiddels heeft Nur Bala veel ervaring in de
oblast met het koeienproject en zien we de positieve resultaten ervan. Nur Bala kan deze ervaring ook
in andere regio’s inzetten. In eerste instantie wordt gedacht aan de oblast Chui (de oblast waarin ook
de hoofdstad Bisjkek ligt). Hier was een vergelijkbaar koeienproject actief dat aangestuurd werd door
een Duitse NGO. Helaas was deze niet in staat om het project handen en voeten te geven. Voordeel
van het uitbreiden van de activiteiten naar de oblast Chui is dat Nur Bala dichter bij het vuur zit en
meer direct contact kan hebben met de betrokken ministeries en ambtenaren. Bovendien vergroot
het de zichtbaarheid van de activiteiten van Nur Bala en dit zal begrip en steun bij de overheid
opleveren.

Het verhaal van Aruuke
Aruuke is de oudste dochter van Zjanara en Toerat. Vier
jaar geleden werd Aruuke geboren met een beschadiging
aan haar hersenen. Ze kan niet praten of lopen. Omdat
Zjanara en Toerat te weinig inkomsten hebben, wonen ze
bij de liefdevolle ouders van Toerat in huis. Door de melk
van de koe heeft de familie nu voldoende melk, boter,
kefir en kaas. Wat niet zelf gebruikt wordt, wordt
verkocht. Door de extra inkomsten kan Zjanara thuis
blijven om voor haar dochter te zorgen. Opa is dol op zijn
kleindochter en heeft met de extra inkomsten een
looprek kunnen maken zodat Aruuke kan oefenen met lopen.
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Marien Spek
Door onze gezamenlijke interesse in de
Russische taal ontmoette ik in 2014
Marjolijn. Toen was al snel het hek van
de dam en kwam ik natuurlijk ook in
aanraking met het werk van Stichting
Geefeenkoe.nl. Marjolijn vertelde met
grote passie over het werk van de
stichting. Ik ben zelf opgegroeid in een
klein dorp op de rand van het
veenweide-gebied bij Utrecht. Koeien
waren altijd onderdeel van mijn leven
geweest. Daarnaast maakte ik door de
opleiding van mijn vrouw ook kennis
met kinderen en jongvolwassenen met
lichamelijke en geestelijke beperkingen. Onze eigen kinderen, en inmiddels ook kleinkinderen zijn
allemaal kerngezond. Dat is een wonder en een zegen. Het is fantastisch om iets te kunnen betekenen
voor kinderen en gezinnen die dagelijks moeten knokken om rond te komen in het leven. In de
afgelopen tientallen jaren ben ik door mijn werk in de gelegenheid geweest om een aantal landen van
de voormalige Sovjet-Unie te bezoeken en daar projecten uit te voeren op het gebied van
natuurbescherming. Stuk voor stuk prachtige landen met heel mooie natuur. Maar van mooie natuur
kunnen veel mensen niet leven. Sommige mensen hebben het in deze landen erg zwaar, vooral als je
kind ziek is, of een operatie nodig heeft. Het is mooi om via de stichting Geefeenkoe.nl bij te dragen
aan een iets plezieriger leven voor deze gezinnen. Voor kind, broertjes, zusjes, moeder, vader oma’s
en opa’s. Eén koe doet zoveel goeds in een gezin! In 2015 ben ik aangetreden als algemeen
bestuurslid, en sinds 2019 ben ik penningmeester. Dat doe ik met liefde, samen met de andere
bestuursleden.
In 2016 sloot Marien Spek zich aan bij het bestuur als algemeen bestuurslid. Een jaar geleden nam
Marien de functie van penningmeester over van Hans Trapman.
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4. Financiële verslaglegging 2019
4.1 Algemene informatie
4.1.1 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Algemeen
Met ingang van het verslagjaar 2013 dient de stichting uit hoofde van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), naast de reeds bestaande
Publicatieverplichtingen conform BW Boek 2 titel 9 (BW2) voor directieleden en toezichthouders,
tevens de beloningen van niet- directieleden te publiceren als die boven de maximale bezoldigingsnorm
uitkomen.
Beloningen bestuur
De basisvergoeding voor een lid van het bestuur bedraagt € 0,- op jaarbasis. De vergoeding voor de
voorzitter bedraagt € 0,-. De totale vergoeding voor de leden van het bestuur over 2019 bedraagt € 0,(2018: € 0,-). Onderstaand de specificatie van de beloningen over 2019 en 2018.

No.

Naam
1 H. Dijkema (vz.)
2 M. Muntinga (secr.)
3 M. Spek (penningmeester)
4 N. Kurpershoek

2019
0,0,0,0,-

2018
0,0,0,0,-
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4.1.2 Beknopte rapportage
31-dec-19
€

€

Volgens de exploitatie bedragen de lasten
Af: Inkomsten subsidies
Giften
Overige inkomsten

37.859
35.017
35.017

Resultaat uit bedrijfsvoering

-2.842

Bijzondere baten en lasten

-

Exploitatiesaldo

-2.842

Bestemming
Algemene reserve

-2.842

4.1.3 Kengetallen
Werkkapitaal
Eigen vermogen

31-dec-19
€
39.952

Af: Materiele vaste activa

-

Beschikbaar werkkapitaal

39.952

31-dec-18
€
42.794
42.794

Uit de bovenstaande berekening volgt dat het werkkapitaal is afgenomen met
€ 2.842,- Deze stijging valt in de volgende componenten uiteen:
De mutatie van het werkkapitaal volgt uit
€
Toename van de liquide middelen
Afname kortlopende vorderingen

-2.874
-

-2.874
Bij: Toename kortlopende schulden

32
-2.842
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Liquiditeit

vlottende
activa
€
39.952
42.826
48.962

vlottende
passiva
€

31 december 2019
31 december 2018
31 december 2017

eigen
vermogen
€
39.952
42.795
48.928

kort lopende
schulden
€
32
367

31 december 2019
31 december 2018
31 december 2017

solvabiliteit
100,00 %
99,93 %
99,26 %

31 december 2019
31 december 2018
31 december 2017

Solvabiliteit

32
367

totaal
Balans
€
39.952
42.827
49.295

Resultaat
Het jaar 2019 is met een resultaat voor bestemming van € -2842,45 afgesloten.
Daarmee is wederom het eigen vermogen afgenomen.

60000

48928
42795

40000

39951,55

20000
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4.1.4 Toelichting
Deze rapportage bevat een cijfermatig verslag van het boekjaar 2019.
Hieronder wordt een aantal bijzonderheden toegelicht:
De bijdragen in aankopen van koeien worden betaald vanuit ontvangen giften. De stichting ontvangt haar gelden
van particulieren, bedrijven en andere organisaties. De particuliere giften betreffen veelal regelmatige giften van
personen die de stichting een warm hart toedragen. Dat zijn jaarlijks een veelvoud aan kleinere giften, maar
soms ook particulieren die een groter bedrag doneren. Soms gaat dat om een hele koe in één gift, maar soms
ook zelfs nog grotere bedragen. Daarnaast zijn er ook bedrijven/ondernemingen die aanzienlijke bedragen
schenken. Dat zijn veelal bedrijven in de agrarische sector, zorgboerderijen en ook goede doelen
kringloopwinkels. Ook is er een categorie van donateurs die gevonden wordt door het gericht aanschrijven van
andere Nederlandse goede doelen stichtingen, waarvoor veelal een uitgebreide aanvraag moet worden
ingediend. Voor het verkrijgen van donaties via deze lijn worden vooraf eisen gesteld (aanleveren van stukken en
jaarverslag) en ook na besteding van de gelden (rapportage en terugkoppeling naar de geldgever). Tot slot zijn er
ook kerkelijke organisaties die regelmatig een donatie doen, soms via speciaal aan onze stichting opgedragen
collectes.
In 2019 hebben we besloten om een paar koeien te kopen vanuit onze reserve. Deze reserve is het resultaat van
gunstige wisselkoersen (waardoor we koeien goedkoper konden kopen) en volledig bedoeld voor de aankoop
van koeien. Om deze niet verder op te laten lopen, hebben we besloten om een paar koeien vanuit onze reserve
aan te kopen.
Er zijn in 2019 extra kosten gemaakt voor het werkbezoek van twee medewerkers van Nur Bala aan Nederland,
de viering van ons 10-jarig bestaan en de ontwikkeling van een nieuw logo. Voor al deze kosten hebben we
speciaal fondsen kunnen werven die deze kosten volledig hebben gedekt.
Voor alle donaties, groot en klein, bedanken wij al onze donateurs van harte!!
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4.2 Balans per 31 december 2019
2019
Activa

Per
31-12-2019

Per
31-12-2018

Vaste activa
Materiële vaste activa
(Kantoor)inventaris en apparatuuur
Hard- en software

Vlottende activa
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

-

-

-

-

-

-

Liquide middelen

39.952

42.826

Totaal activa

39.952

42.826

39.952
-

42.794
-

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Doelreserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige Belastingen en premies SV
Overige schulden
Overlopende passiva

39.952

42.794

-

-

-

32
-

Totaal passiva

32

39.952

42.826

-0
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4.3 Staat
Staat van baten en lasten
lasten/Exploitatierekening 2019

LASTEN
I. Personeel
II. Bijdragen aankopen
III. Organisatie
IV. Activiteitenkosten
Som der lasten

Totaal

Totaal

2019

2018

-

100

35.524

32.780

1.426

656

909

-

37.859

33.536

-

-

35.017

27.402

BATEN
V. Inkomsten Beleggingen
VI. Inkomsten giften
Som der baten

35.017

27.402

SALDO BATEN EN LASTEN

-2.842

-6.134

-

-

2.842

-6.134

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
EXPLOITATIERESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING
Het exploitatieresultaat 2018 wordt als volgt bestemd:
Mutaties doelreserves
- Reserve

-2.842

Totaal

-2.842
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4.4
4.4 Kasstroomoverzicht
(samengesteld volgens de indirecte methode)

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

2018
€

2.842-

3.141

Afschrijvingen

-

-

Vorderingen
Kortlopende schulden

32-

442
6.903-

2.874-

3.320-

-

-

2.874-

3.320-

33.688
2.87430.814

37.008
3.32033.688

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom
uit
investeringsactiviteiten
investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste
activa Rentebaten
Netto kasstroom

Toelichting op de liquide middelen
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar
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4.5 Algemene toelichting
In dit hoofdstuk komen de verschillende waarderingsgrondslagen aan bod en de grondslag voor de
bestemming van de reserves.
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Richtlijn 640 voor de jaarverslaglegging voor stichtingen en verenigingen is van
toepassing. De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van
historische kosten.
Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs.

Verplichtingen
De verplichtingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar:
- ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen;
- waarin de opbrengsten zijn gederfd;
- waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat.
In de statuten van de Stichting zijn hieromtrent geen bepalingen opgenomen.
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4.6 Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Inventaris
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Af: ontvangen subsidies voor
investeringen
Boekwaarde per 31 december

3131-1212-2019

3131-1212-2018

-

-

-

-

De stichting schenkt aan de organisatie Nur Bala € 695 per aan te schaffen koe. Deze koe wordt
geschonken aan een familie in Kirgizië. Daarmee heeft de stichting geen bezittingen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2019

31-12-2018

Vlottende activa
Debiteuren
Af: voorziening wegen vermoedelijke oninbaarheid

-

-

Totaal

-

-

Liquide middelen
Kas
Triodos
Triodos Rendement
Bunq
Kruisposten

9.185
29.896
871
-

280
42.546
-

Totaal

39.952

42.826
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2019

31-12-2018

42.794
-2.842

48.928
-6.134

Eigen
Eigen Vermogen
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo
Toegevoegde doelreserves
Totaal algemene reserve
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bij: reservering
Stand per 31 december
Totaal eigen vermogen ultimo boekjaar

Vlottende passiva

Overige schulden
Kruisposten
Diverse posten

39.952

42.794

-

-

-

-

39.952

42.794

31-12-2019

-

31-12-2018

32
32

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
verplichtingen
Er zijn geen rechten of verplichtingen.
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4.7 Begroting 2019
2019
Begroting
2019

BATEN
Inkomsten
Donaties goede
doelen organisaties
Giften Particulieren
Giften Bedrijven
Giften Kerken
Overige
fondswerving
Som der baten

25.000
4.000
5.000
500
1.000
35.500

LASTEN
I. Personeel
Vrijwilligersvergoedingen

0

II. Koeien
Levering koeien via Nur Bala
Reiskosten
Overige kosten

33.500
700
0

III. Organisatie
Bank- en
girokosten
Internet
Bestuurlijke aansprakelijkheid
IV.
Activiteitenkosten
Jubileum
Som der lasten

300
100
0
900
35.500

SALDO BATEN EN LASTEN

0

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

0

EXPLOITATIERESULTAAT

0
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4.8
4.8 Begroting 2020
Begroting
2020

BATEN
VI. Inkomsten
Donaties goede
doelen organisaties
Giften Particulieren
Giften Bedrijven
Giften Kerken
Overige
fondswerving
Som der baten

26.000
4.000
5.000
500
1.000
36.500

LASTEN
I. Personeel
Vrijwilligersvergoedingen

0

II. Koeien
Levering koeien via Nur Bala
Reiskosten
Overige kosten

34.750
0
200

III. Organisatie
Bank- en
girokosten
Internet
Bestuurlijke aansprakelijkheid
IV.
Activiteitenkosten
Jubileum
Som der lasten

420
100
0
0
35.470

SALDO BATEN EN LASTEN

1.030

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
EXPLOITATIERESULTAAT

0
1.030
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