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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting SAHELP 
Postbus 466  
5340 AL Oss

Kenmerk Behandeld door Datum

501010.J19 PP/RW/AS 9 juni 2020

Onderwerp

Jaarrekening Stichting SAHELP te Oss

Geacht bestuur van Stichting Sahelp,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de
balans met een telling van € 79.841 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat
van € 29.221, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting SAHELP te Oss is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de winst-
en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichting 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 hebben wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting SAHELP.



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 dan ook ervan 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.

Oss, 9 juni 2020

VPKL Accountancy B.V.

drs. P.F.E.J. van Pinxteren RA 
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3                ALGEMEEN

3.1                Stichting en stichtingsdoel

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant te
Eindhoven is onder nummer 41080396 als Stichting ingeschreven Stichting SAHELP, statutair
gevestigd Postbus 466, 5340 AL te Oss.

Stichting SAHELP is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Het ANBI nummer is 816055956.

De doelstellingen van Stichting SAHELP bestaan voornamelijk uit het verstrekken van
humanitaire hulp aan de mensen in Burkina Faso door ondersteuning van lokale projecten, die in
het land zelf geïnitieerd zijn. Daarbij is sprake van samenwerking met lokale partners, waarmee,
zo mogelijk, een duurzame relatie wordt onderhouden.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken met uitsluitend de hulp/inzet van vrijwilligers.

3.2                Bestuur

Per balansdatum was de bestuurssamenstelling als volgt:

- Marieke Peters (Oss), voorzitter
- Maria Herckenrath (Oss), secretaris
- Jan Lubbersen (Heesch), penningmeester
- Luuk Boessenkool (Zutphen), bestuurslid
- <vacant>, bestuurslid

Volgens artikel 4 van de statuten per 19 januari 2012 bestaat het bestuur uit minimaal drie
leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het
gewenst aantal bestuursleden bedraagt vijf.

Volgens artikel 8 van de statuten per 19 januari 2012 vertegenwoordigen de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester gezamenlijk de stichting in en buiten rechte.

3.3                Stelselwijziging/ Belangrijke statutenwijziging/ Herstructurering/ Zeggenschap

In het boekjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling, noch zijn er belangrijke wijzigingen in statuten en zeggenschap opgetreden.

3.4                Wijzigingen in de bestuurssamenstelling 2019

In 2019 hebben de volgende wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden:
- H.J.M. van Rosmalen (bestuurslid) uitgetreden per 1 mei 2019;
- L. Boessenkool (bestuurslid) toegetreden per 1 mei 2019.

3.5                Bestemming van het positief resultaat 2019

Het positief resultaat over 2019 bedraagt € 29.221 tegenover een positief resultaat over 2018
van € 3.613.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 5.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de staat van baten en lasten van het
financieel verslag.
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3.6                Bestemming van de winst 2018

Het positief resultaat ad € 3.613 over het jaar 2018 is als volgt verwerkt:
* €          0 is toegevoegd aan de bestemmingsreserves;
* € 19.900 is toegevoegd aan de bestemmingsfondsen;
* € 16.287 is in mindering gebracht op de overige reserves.

4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt  € 29.221 tegenover  € 3.613 over 2018. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2019

€

Budget 2019

€

Saldo 2018

€

Baten

Baten van bedrijfsleven en particulieren 194.722 80.000 86.278
Baten van subsidies van overheden 5.831 6.500 6.231

200.553 86.500 92.509

Kosten

Besteed aan de doelstellingen

Projecten Association Nabasnoogo 2.160 5.000 3.580
Projecten Aprodes 4.679 2.500 -
Projecten CECA 126.103 63.000 74.283
Projecten overige 35.672 12.500 6.416
Monitoringkosten projecten - - 1.881

168.614 83.000 86.160

Werving baten

Lasten eigen fondsenwerving - - 40

Kosten beheer en administratie 2.449 3.600 2.442

Resultaat 29.490 -100 3.867

Financiële baten en lasten -269 100 -254

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 29.221 - 3.613
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5                FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de
gegevens uit de balans:

€

31-12-2019 

% €

31-12-2018

%

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1.025 1,3 25 0,1
Liquide middelen 78.816 98,7 50.595 99,9

79.841 100,0 50.620 100,0

PASSIVA

Ondernemingsvermogen 78.016 97,7 48.795 96,4

Kortlopende schulden 1.825 2,3 1.825 3,6

79.841 100,0 50.620 100,0

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€ €

31-12-2018

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 78.016 48.795

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 1.025 25
Liquide middelen 78.816 50.595

79.841 50.620

Af: kortlopende schulden 1.825 1.825

Werkkapitaal 78.016 48.795

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stichting SAHELP te Oss
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FINANCIEEL VERSLAG
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Bestuursverslag Stichting Sahelp Oss 

Jaarverslag van het bestuur over het boekjaar 2019 

 

Statutaire naam en doel: 

Stichting Sahelp is opgericht op 19 januari 1978 en is geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41080396. Stichting SAHELP is een door de belastingdienst 

erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het ANBI nummer is 816055956. 

De stichting stelt zich tot doel het verstrekken van ontwikkelingshulp aan de bevolking van 

Burkina Faso door ondersteuning van lokale en concrete projecten, die in het land zelf 

geïnitieerd zijn. Daarbij is sprake van samenwerking met lokale partners, waarmee een 

duurzame relatie wordt onderhouden. Hierbij wordt belang gehecht aan goede spreiding 

over de diverse regio's in Burkina Faso. 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

A. het houden van financiële inzamelingen en acties in Oss en de regio 

B. het werven van financiële steun via fondsen 

C. het zoeken van samenwerking met regionaal, landelijk en internationaal opererende 

organisaties 

 

Meer dan 40 jaar is Sahelp actief in het West Afrikaanse land Burkina Faso. Met financiële 

middelen en kennis worden projecten gesteund. Het bestuur van de stichting doet dit aan de 

hand van een door het bestuur vastgesteld beleids- en jaarplan. Beide plannen, waarin de 

stichting haar visie, doelstellingen en werkwijze heeft geformuleerd liggen voor belang-

stellenden ter inzage en zijn te vinden op de website van de stichting: www.sahelp.nl. 

 

De projecten die de stichting Sahelp ondersteunt dienen altijd heel direct de leefomstandig-

heden van de mensen in Burkina Faso te verbeteren en de zelfredzaamheid van de 

ontvangers te bevorderen. Het initiatief voor steunwaardige projecten dient voorts altijd in 

Burkina Faso genomen te worden. 
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Belangrijkste activiteiten in 2019: 

In het jaarplan 2019 heeft het bestuur zich de volgende activiteiten voorgenomen: 

 

Samenwerking met Wilde Ganzen 

De samenwerking die we in 2018 zijn begonnen met Wilde Ganzen ten behoeve van de 

nieuwbouw van Bianca Couture is afgerond. Met de bouw van de naaischool is intussen 

begonnen en deze zal medio 2020 gereed zijn. 

 

Fondsenwerving organisaties/bedrijven 

De contacten met bestaande organisaties en bedrijven zijn ook in 2019 onderhouden. 

Tijdens de gesprekken met deze organisaties wordt informatie uitgewisseld over de doelen 

die inmiddels zijn bereikt, waar in Burkina Faso behoefte aan is en op welke wijze de 

organisatie daarbij zou kunnen ondersteunen. Organisaties willen steun geven aan projecten 

die passen bij hun eigen doelstelling. Vanuit onze lokale contacten in Burkina Faso zijn we in 

staat om behoeften in Burkina Faso te koppelen aan organisaties die binnen het betreffende 

werkveld opereren. De laatste jaren is er steeds meer oog voor kwaliteitszorg; de evaluatie 

van projecten vindt steeds grondiger en professioneler plaats. 

 

Evaluatie projecten 

Met een van onze partners hebben we het afgelopen jaar het grote geïntegreerde project 

van CECA geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar verschillende aspecten, zoals het goed 

uitvoeren van het project en het besteden van het geld, de samenwerking met partners in 

Burkina Faso, het inzetten van mensen met de juiste expertise ter plaatse en de impact die 

het project op de langere termijn heeft. We zien het als onze verantwoordelijkheid om niet 

alleen de levensstandaard van de huidige bewoners van Burkina Faso te verbeteren, maar 

ook die van hun kinderen en kleinkinderen. 

 

Acties in de regio 

Om onze stichting in Oss en omgeving onder de aandacht te blijven houden en om geld in te 

zamelen organiseren we ook ieder jaar kleinere en wat grotere acties. Aan het begin van het 

kalenderjaar hebben we nog enkele schilderijen van Christophe Sawadogo, wiens expositie 

we ter ere van het 40-jarig bestaan van Sahelp hebben gehouden, verkocht. Verder hebben 

we in 2019 deelgenomen door te flyeren en een kraam te bemannen aan Her & Der, een 

gezellige en culinaire tour langs verschillende eetgelegenheden in het centrum van Oss. 
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De opbrengst hiervan kwam ten goede aan Sahelp. Aan het eind van het kalenderjaar 

hebben we zowel via de Wereldwinkel als aan een kerk in Oss kerstkaarten verkocht. 

 

Onderhouden netwerk 

We vinden het belangrijk om binnen Oss en omgeving in contact te blijven en komen met 

organisaties die een link hebben met ontwikkelingssamenwerking. Het platform dat binnen 

onze regio het onderhouden en uitbreiden van zo’n netwerk mogelijk maakt is Global Goals 

Oss. We nemen regelmatig deel aan activiteiten van deze stichting. 

 

Bestuurssamenstelling 

In de bestuurssamenstelling heeft een kleine wijziging plaats gevonden. 

Harrie van Rosmalen was jarenlang ons bestuurslid vanuit de werkgroep projecten. 

Harrie heeft zijn taak als bestuurslid afgelegd, maar heeft nog wel zitting in de werkgroep 

projecten. Harrie heeft het erg druk gekregen, omdat hij nauw betrokken is bij het 

aansturen van de naaischool Bianca Couture, een van onze partners in Burkina Faso. 

Hij heeft zijn bestuurstaak neergelegd en deze is overgenomen door Luuk Boessenkool. 

Luuk maakt al jaren deel uit van de werkgroep projecten en hij weet als geen ander deze 

werkgroep binnen ons bestuur te vertegenwoordigen. Luuk heeft jarenlange ervaringen met 

onze projecten en is zelf ook woonachtig geweest in Burkina Faso. Hij kent het land en de 

cultuur van binnenuit. 

 
Honorering projecten: 

De volgende projecten zijn in 2019 gehonoreerd: 
 
CECA  € 126.103,- 
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In 2019 is CECA het derde jaar ingegaan van een 4-jarig geïntegreerd project, waarin al hun 

activiteiten, te weten landbouw, watervoorziening, herbebossing, bodem- en water-

conservering, tuinbouw, alfabetisering, op samenhangende manier terugkomen. 

Hierbij werken ze samen met een Nederlandse landbouwspecialist die nieuwe landbouw-

technieken heeft geïntroduceerd om geërodeerde grond weer vruchtbaar te maken, 

landbouwopbrengsten te verhogen door verbetering van de bodemvruchtbaarheid en 

verbeterd zaaigoed. Door de meerderjarige samenwerking met deze partner kunnen grotere 

projecten aangepakt worden, waarbij ook aandacht is voor goed beheer en onderhoud door 

de Burkinese bevolking. Op die manier hebben deze projecten een grotere impact en 

duurzamere uitwerking.  

 
Bianca Couture bouwproject € 32.172,- 
 exploitatie € 3.500,- 

 
 

In juni 2019 is begonnen met de nieuwbouw voor de naaischool. Verwacht wordt dat de 

bouw gereed is medio 2020. Tijdens de bouw gaan de naailessen gewoon door in de twee 

kleine zaaltjes van het oude gebouw en deels op een tijdelijke locatie. Op de foto is te zien 

dat de uitbreiding door middel van de nieuwbouw hard nodig is.  
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Tussen de werkzaamheden van de nieuwbouw en de lessen zijn de onderwijzers ook bezig 

met trainingen over informatica, boekhouden en het organiseren en leiden van 

vergaderingen. Daarnaast is Denise, de eigenaresse van de naaischool, samen met het 

ondersteuningsteam bezig aan een training om lokaal fondsen te werven. 

In februari 2020 wil men voor de leerlingen ook starten met een cursus alfabetisering. 

 

Aprodes  € 4.679,- 

 
 

Aprodes benaderde ons dit jaar voor noodhulp. Door de invallen vanuit Mali en Niger door 

BOKO HARAM en IS rebellen komen er veel vluchtelingen vanuit het noorden naar 

Kongoussi. Deze bewoners hebben al hun bezittingen moeten achterlaten. Soms hebben zij 

nog een paar geiten of een koe mee kunnen nemen, maar verder hebben zij niets. 

Aprodes heeft besloten om deze bewoners te helpen door ze een stukje land toe te wijzen en 

ze te voorzien van de nodige zaden en hulpmiddelen, zodat deze mensen in hun eigen 

behoefte aan eten kunnen gaan voorzien. Wat er meer geproduceerd wordt kan verkocht 

worden. De vrouwen van de Aprodes-groep hielpen bij de begeleiding van deze nieuwe 

producenten. De activiteiten bestonden uit technische begeleiding voor zover deze 

ontheemde vrouwen geen kennis hadden van tuinbouw. 

Afgezien van de opbrengsten, het inkomen en de verworven basiskennis, voelen de gezinnen 

zich ondersteund. De vrouwen van deze gezinnen kregen de mogelijkheid om eten en 

inkomstengenererende activiteiten uit te voeren en hele families kregen nieuwe hoop op een 

beter bestaan. 
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Avondschool  € 2.160,- 

 
 

Dankzij een aantal bestemde giften hebben we ook dit jaar de avondschool kunnen 

ondersteunen. De avondschool richt zich op alfabetiseringscursussen voor drop-outs en 

volwassenen die overdag bezig zijn met werkzaamheden en in de avonduren zich laten 

bijscholen om zo zelf per mail of brief te kunnen communiceren of zelf hun facturen kunnen 

schrijven. 

 
Werkwijze bestuur ten aanzien van vrij besteedbaar inkomen en het beleggingsbeleid  

Er worden tweemaal per jaar door de commissie projecten voorstellen gedaan voor het 

ondersteunen van projecten die passen in de afgesproken beleidsrichtlijnen, in november/ 

december en in juni. Hierbij zijn de aanvragen die bij de commissie binnenkomen leidend. 

De in november/december van enig jaar door het bestuur goedgekeurde projecten van het 

volgende jaar worden in de vorm van bestemmingsfondsen c.q. bestemmingsreserves 

aangehouden. Er worden geen verplichtingen aangegaan waarvoor het geld nog niet 

aanwezig is. Het geld dat nog niet bestemd is bij het opmaken van de jaarrekening 

(april/mei na einde boekjaar) wordt dan als vrij besteedbaar inkomen aangemerkt. 

De functie van het vrij besteedbaar inkomen is derhalve om over een half jaar voorgestelde 

projecten wel goed te keuren en om de beperkte doorlopende kosten te financieren. 

De omvang van het vrij besteedbaar inkomen is niet gemaximeerd maar bedraagt in de 

regel minder dat de jaarlijks aan projecten uit te geven bedragen. 
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BEGROTING 2020 

 
  € € 
Specificatie baten 

Baten uit eigen fondsenwerving 
Dontaties en giften (bestemd)   40.000 
Donaties en giften (niet bestemd)   3.000 
Opbrengst scholenproject   1.500 
Opbrengst activiteit   5.000 
Opbrengst bedrijven   2.000 
   ────────── 
    51.500 
Subsidies van overheden 
Gemeente Oss / Gemeente Bernheze   2.500 
   ────────── 
    2.500 
Overige baten 
Bankrente    50 
    ────────── 
Totaal baten    54.050 
    ══════════ 
 
Specificatie lasten 

Projecten 
Besteed aan de doelstellingen    46.500 
  
Beheer- en administratiekosten 
Kantoorkosten   300 
Accountant   2.000 
Evaluatiereis   1.500 
Certificering   400 
Overige   400 
   ────────── 
    4.600 
    ────────── 
Totaal lasten    51.100 
    ══════════ 
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    € 
Nadere specificatie doelstellingen 
 
(*) CECA (via extern fonds)   35.000 
(*) Aprodes (Cookit via specifieke actie)  1.500 
(*) Onbenoemde projecten   7.500 
Nabasnoogo (avondschool)   2.500 
   ────────── 
Totaal    46.500 
   ══════════ 
 
De projecten worden betaald uit de huidige bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves 
en de fondsen die nog zullen worden geworven. 
 
De met een (*) geoormerkte projecten zullen alleen dan worden gefinancierd indien en voor 
zover hiervoor een externe financiering wordt gevonden. 
 
Het eventuele verschil tussen de baten en lasten wordt ten laste/ten gunste van de overige 
reserves van de stichting gebracht. 
 



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Winst-en-verliesrekening over 2019
Kasstroomoverzicht 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 1.025 25
Liquide middelen  (2) 78.816 50.595

 79.841 50.620

 79.841 50.620

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Continuïteitsreserve 5.000 5.000
Overige reserves 39.304 21.155
Bestemmingsfonds 33.712 22.640

78.016 48.795

Kortlopende schulden  (4) 1.825 1.825

 79.841 50.620

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Budget 2019

€

Saldo 2018

€

Baten

Baten van bedrijfsleven en particulieren  (5) 194.722 80.000 86.278
Baten van subsidies van overheden  (6) 5.831 6.500 6.231

Som der baten 200.553 86.500 92.509

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Projecten Association Nabasnoogo  (7) 2.160 5.000 3.580
Projecten Aprodes  (8) 4.679 2.500 -
Projecten CECA  (9) 126.103 63.000 74.283
Projecten overige  (10) 35.672 12.500 6.416
Monitoringkosten projecten  (11) - - 1.881

168.614 83.000 86.160

Lasten eigen fondsenwerving  (12) - - 40

Kosten beheer en administratie  (13) 2.449 3.600 2.442

Saldo voor financiële baten en lasten 29.490 -100 3.867
Financiële baten en lasten  (14) -269 100 -254

Resultaat 29.221 - 3.613

Resultaatbestemming

Overige reserves 18.149 - -16.287
Bestemmingsfonds 11.072 - 19.900

29.221 - 3.613

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Bedrijfsresultaat 29.490 3.867
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -1.000 250

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 28.490 4.117

Betaalde interest -269 -254

Kasstroom uit operationele activiteiten 28.221 3.863

Netto kasstroom 28.221 3.863

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 50.595 46.732

Mutatie liquide middelen 28.221 3.863

Geldmiddelen per 31 december 78.816 50.595

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stichting SAHELP te Oss

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
- 19 -

___________________________________________________________________________________________________________



4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

Blijkens het uittreksel uit het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te
Eindhoven is onder nummer 41080396 als Stichting ingeschreven Stichting SAHELP, statutair
gevestigd Postbus 466, 5340 AL te Oss. 

Stichting SAHELP is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Het ANBI nummer is 816055956.

De doelstellingen van Stichting SAHELP bestaan voornamelijk uit het verstrekken van
humanitaire hulp aan de mensen in Burkina Faso door ondersteuning van lokale projecten, die in
het land zelf geïnitieerd zijn. Daarbij is sprake van samenwerking met lokale partners, waarmee,
zo mogelijk, een duurzame relatie wordt onderhouden.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting SAHELP (geregistreerd onder KvK-nummer 41080396) is feitelijk gevestigd te Oss.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen
zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting SAHELP zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

 De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen
nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde.
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van
baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Baten

De baten betreffen de opbrengsten van:

 Baten van particulieren;
 Baten van bedrijven;
 Baten van loterijorganisaties;
 Subsidies van overheden;
 Baten van verbonden organisaties zonder winststreven;
 Baten van andere organisaties zonder winststreven;
 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten;
 Overige baten.

De baten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij volgens Richtlijn 650 voor
Fondsenwervende instellingen anders vereist. Dat wordt in de toelichting dan apart vermeld.

Lasten 

De lasten worden onderverdeeld in:

 Besteed aan doelstellingen (projecten);
 Kosten eigen fondsenwerving;
 Beheer- en administratiekosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten.
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 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET  KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Vorderingen
Overlopende activa 1.025 25

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan
één jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het
kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn
gevormd.

Overlopende activa

Rente 25 25
Vooruitbetaalde reiskosten 1.000 -

1.025 25

2. Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant (1704.36.136) 31.731 4.303
Rabobank, rendementrekening (1404.197.842) 998 998
ING Bank, rekening-courant (601300) 45.691 44.898
ASN Bank (94.16.78.210) 396 396

78.816 50.595

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019
aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Aanhouding activa
Per balansdatum zijn de activa posten aangehouden:
- als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering; dan wel
- voor directe aanwending in het kader van de doelstelling; dan wel
- ter belegging.
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

2019

€

2018

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 5.000 5.000
Mutatie - -

Stand per 31 december 5.000 5.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de risico's op korte termijn. Het
bestuur acht het wenselijk deze reserve op een niveau ad € 5.000 te handhaven om aan alle
verplichtingen (kosten beheer en administratie) te kunnen blijven voldoen, voor tenminste 24
maanden, ingeval er geheel geen baten meer zouden worden ontvangen.

Overige reserves
Stand per 1 januari 21.155 37.442
Resultaatbestemming boekjaar 18.149 -16.287

Stand per 31 december 39.304 21.155

De overige reserves worden gevormd door de cumulatie van de resultaten tot en met
balansdatum waaraan door het bestuur of derden (nog) geen specifieke bestemming is
toegekend.

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds Bianca Couture, Ouagadougou (via Wilde
Ganzen) 2.303 19.580
Bestemmingsfonds Ceca Bousse 27.839 -
Bestemmingsfonds leerlingenfonds en naaischool; Nabasnoogo 2.570 2.060
Bestemmingsfonds koken op zonne-energie; Aprodes 1.000 1.000

33.712 22.640
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsfonds Bianca Couture, Ouagadougou (via Wilde
Ganzen)

Stand per 1 januari 19.580 -
Resultaatbestemming -17.277 19.580

Stand per 31 december 2.303 19.580

2018
In het boekjaar zijn giften ontvangen uit acties van derden ten behoeve van Bianca Couture
waarvan de afwikkeling in 2019 zal plaatsvinden via Wilde Ganzen.

2019
In het boekjaar zijn giften ontvangen uit acties van derden ten behoeve van Bianca Couture
waarvan de afwikkeling in 2019 zal plaatsvinden via Wilde Ganzen.

Bestemmingsfonds Ceca Bousse

Stand per 1 januari - -
Resultaatbestemming 27.839 -
Mutatie - -

Stand per 31 december 27.839 -

2019
In het boekjaar zijn bijdragen ontvangen van het Anton Jurgensfonds. De bedragen welke nog
niet zijn besteed worden in het bestemmingsfonds verantwoord.

Bestemmingsfonds leerlingenfonds en naaischool; Nabasnoogo

Stand per 1 januari 2.060 1.740
Resultaatbestemming 510 320

Stand per 31 december 2.570 2.060

2018
Van verschillende partijen zijn in het verslagjaar aanvullende bijdragen (€ 1.900) ontvangen. In
het verslagjaar is totaal € 1.580 overgeboekt voor de projecten.

2019
Van verschillende partijen zijn in het verslagjaar aanvullende bijdragen (€ 2.670) ontvangen. In
het verslagjaar is totaal € 2.160 overgeboekt voor de projecten.
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsfonds koken op zonne-energie; Aprodes

Stand per 1 januari 1.000 1.000
Mutatie - -

Stand per 31 december 1.000 1.000

Van particulieren zijn in het verslagjaar 2015 bijdragen ontvangen en zijn bedragen betaald
voor het project koken op zonne-energie.

2018
In het verslagjaar is geen bedrag overgeboekt.

2019
In het verslagjaar is geen bedrag overgeboekt.

4. Kortlopende schulden
Overlopende passiva 1.825 1.825

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van
meer dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde
vanwege het kortlopende karakter van de schulden.

Overlopende passiva
Accountantskosten 1.815 1.815
Rente- en bankkosten 10 10

1.825 1.825

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stichting SAHELP te Oss

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
- 27 -

___________________________________________________________________________________________________________



6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Budget 2019

€

Saldo 2018

€
5. Baten van bedrijfsleven en particulieren

Donaties en giften 1.575 5.000 3.515
Bestemde donaties en giften (1) 193.007 66.500 82.763
Verkoop goederen 140 7.500 -
Scholenproject - 1.000 -

194.722 80.000 86.278

(1) De bestemde donaties en giften over 2019 zijn geweest voor respectievelijk van:
     * Project Ceca Bousse € 171.942 (Anton Jurgens Fonds)
     * Bianca Couture medicijnen € 2.500 (Kuijte Warung)
     * Bianca Couture € 15.895 (diverse particulieren en acties)
     * Avondschool Zorgho € 2.670 (particulieren)

6. Baten van subsidies van overheden

Subsidie Gemeente Oss 2.531 2.500 2.531
Subsidie Gemeente Bernheze 3.300 4.000 3.700

5.831 6.500 6.231

De subsidies hebben een structureel karakter.

Besteed aan de doelstellingen

7. Projecten Association Nabasnoogo

Onderwijs (1) 2.160 5.000 1.580
Bi Songo Yorgho (2) - - 2.000

2.160 5.000 3.580

(1,3) De kosten voor het project zijn betaald uit bestemde giften en uit de middelen van de
stichting.
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Saldo 2019

€

Budget 2019

€

Saldo 2018

€
8. Projecten Aprodes

Project Cookit (via speciale actie) (4) 4.679 2.500 -

9. Projecten CECA

Bouli in Komtéguéré en forage in Gorpila (5) 126.103 63.000 74.283

(5) De kosten zijn volledig betaald uit een bestemde bijdragen ad € 171.942. De niet bestede
middelen zijn verantwoord in het bestemmingsfonds onder verrekening van een bedrag ad
€ 18.000 dat door de stichting in 2018 is voorgeschoten uit de eigen vrije middelen.

10. Projecten overige

AESF, project toelettes Dinderesso (6) - - 5.000
Project Aribinda - 2.500 -
Bianca Couture Ouagadougou (7) 35.672 10.000 1.416

35.672 12.500 6.416

(7) De kosten zijn volledig betaald uit een bestemde giften en uit het bestemmingsfonds.

11. Monitoringkosten projecten

Reiskosten Burkina faso (8) - - 1.881

(8) Betreft het aan 2018 toegerekend aandeel van de reiskosten Burkina faso ten behoeve van
de moitoring projecten.

12. Lasten eigen fondsenwerving

Publiciteitskosten (lesbrieven e.d.) - - 40

RECAPITULATIE:
Lasten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving = 0% (€ 0 / € 194.722); 2018:
0,04%.
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Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en
commissarissen

Behoudens eventuele reiskostenvergoedingen worden geen andere vergoedingen betaald aan
bestuurders en commissarissen van de stichting.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

Saldo 2019

€

Budget 2019

€

Saldo 2018

€
13. Kosten beheer en administratie

Kantoorkosten 374 600 353
Algemene kosten 2.075 3.000 2.089

2.449 3.600 2.442

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 120 - 99
Communicatiekosten 254 600 254

374 600 353

Algemene kosten

Accountantskosten 1.815 2.000 1.815
CBF Certificering 259 500 274
Overige algemene kosten 1 500 -

2.075 3.000 2.089

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 100 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -269 - -254

-269 100 -254

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten - 100 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 269 - 254
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Analyse begroting en resultaat 2019

Het is elk jaar weer bijzonder lastig om een goede begroting op te zetten. In verband met
verkrijging van gemeentelijke subsidies dient dit al in de eerste helft van het jaar voorafgaand
aan het begrotingsjaar te gebeuren. Echter eerst in oktober is zicht op de behoeften vanuit
projecten en kan een inschatting worden gemaakt in hoeverre dit vanuit acties en/of
instellingen-fondsen kan worden verkregen. 

Waar voor 2019 aan baten een bedrag van € 86.500 was begroot blijkt dit meer dan € 200.000
te zijn geworden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat van een in december ontvangen
bijdrage van € 52.839 er nog een restant aan verplichting voor 2020 bestaat van € 27.839.
 
Net als in voorgaande jaren zijn de kosten voor fondsverwerving, beheer en administratie met
€ 2.500 uiterst laag. Door de sterk gestegen projectbestedingen is deze met nog geen 1,5%
lager dan ooit.
 
Het resultaat over 2019 van € 29.221 geeft dan ook een sterk vertekend beeld. Reëel gezien is
er een bescheiden resultaat van ca. € 1.500. 

Financieel gezien is 2019 een solide jaar geweest. Hierbij is het mogelijk gebleken om grote
projecten zoals de uitbreiding en kwaliteitsverbetering in naaischool Bianca Couture en
plattelandsontwikkeling rond Bousse een enorme impuls te kunnen geven. 
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8                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Per rapportdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met
een materiële invloed op het resultaat over het boekjaar en/of van materiële invloed op de
vermogenspositie van de vennootschap per balansdatum.

Namens het bestuur van de Stichting SAHELP

Oss, 9 juni 2020

M.A. Peters-Hendriks (voorzitter) J. Lubbersen (penningmeester) 

M. Herckenrath (secretaris) L. Boessenkool (bestuurslid) 
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