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Stichting Rising Stars Jaarrekening 2020

Ref. 31-12-2020 31-12-2019
€ €

4.936 6.558
Saldo spaarrekeningen 5.001 5.000

165 123
Totaal liquide middelen 10.101 11.681
Vorderingen en overlopende activa 6 3.061 1.761
Voorraden 2.321 2.328

Totaal Activa 15.482 15.769

Reserves en Fondsen

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q Care-centre Ghana 1 117 302
Bestemmingsfonds project: Zorg K&Q Care Centre 1 0 0

Recreatie, algemeen welzijn, leuke dingen voor de kinderen 1 76 76

Communicatie, pc, printer, website, telefoon 1 41 225

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana 1 2.402 3.034

Bestemmingsfonds project: Papa Yaw 1 40
Yaw 1 0

Andere thuiswonende kinderen 1 0

Ondersteuning kinderen zonder toekomstperspectief 1 2.262 2.583

Ontwikkeling Cindy en Juliet Jackson 1 100 150

Ondersteuning Niels van Stg. Bewa Ghana 1 0

Ontwikkeling familie Yaw 1 0 56

Ontwikkeling Blessing 1 0 245

Tuma Viela te Tamale 1 0

Huisvesting, zorggerelateerd 1 0 1.703
Bestemmingsfonds project: Inventaris, gereedschappen, etc. 1 0 0

Zonne-energie zorgboerderij (woongedeelte) 1 0 1.703

Bestrijding erosie op het terrein 1 0 0

Onderhoud gebouwen en machines 1 0 0

Bevordering financiële autonomie NGO Kings and Queens Ghana 1 250 1.779

Bestemmingsfonds project: Bouw kippenfarm fase 2 1 0 1.529
Transport, aanschaf truck 1 250 250

Mix-maalmachine 1 0

Zonne-energie zorgboerderij (boerderijdeel) 1 0

Continuïteitsreserve 5.000 5.000

Overige reserves Algemeen, maar nader te bepalen met donateur 695 0
Algemeen 7.001 3.881

15.466 15.698
Kortlopende schulden 7 17 71
   

15.482 15.769

PASSIVA

Banksaldo (Rekening Courant)

Totaal reserves en fondsen

ACTIVA

Kassaldo

Totaal Passiva

Balans
(na resultaatsbestemming)
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Werkelijk Werkelijk
Ref. 2020 2019

€ €
Baten van particulieren: nalatenschappen

donaties en giften 8 12.497 13.618
eigen loterijen en prijsvragen
overige baten van particulieren

12.497 13.618
8 770 1.049
8 25.498 16.500

Som van de baten 38.765 31.167

1.140 1.742
50 300

39.955 33.209

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q Care-centre Ghana 1 9.785 12.556
Besteed aan projecten: Zorg K&Q Care Centre 1 9.600 12.332

Recreatie, algemeen welzijn, leuke dingen voor de kinderen 1 224
Communicatie, pc, printer, website, telefoon 1 185

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana 1 4.144 2.254
Besteed aan projecten: Papa Yaw 1 960 1.230

Yaw 1
Andere thuiswonende kinderen 1 585
Ondersteuning kinderen zonder toekomstperspectief 1 584
Ontwikkeling Cindy en Juliet Jackson 1 350 175
Ondersteuning Niels van Stg. Bewa Ghana 1 1.000
Ontwikkeling familie Yaw 1 184
Ontwikkeling Blessing 1 250 80
Tuma Viela te Tamale 1 1.000

Huisvesting, zorggerelateerd 1 14.250 193
Besteed aan projecten: Inventaris, gereedschappen, etc. 1 69

Zonne-energie zorgboerderij (woongedeelte) 1 1.750
Bestrijding erosie op het terrein 1 12.500
Onderhoud gebouwen en machines 1 124

Bevordering financiële autonomie NGO Kings and Queens Ghana 1 11.000 18.297
Besteed aan projecten: Bouw kippenfarm fase 2 1 11.000

Transport, aanschaf truck 1
Mix-maalmachine 1 5.000
Zonne-energie zorgboerderij (boerderijdeel) 1 13.297

Overige bestedingen aan doelstellingen 375 150
39.554 33.450

2 69 693
3 364 943

39.987 35.086

Saldo voor financiële baten en lasten -32 -1.877

Saldo financiële baten en lasten 4 -200 -215
-232 -2.092

baten als tegenprestatie voor de levering van producten (gerealiseerde 
brutowinst op handelswaar)

Staat van Baten en lasten

BATEN

Overige baten (bijv. giften in natura)

totaal baten van particulieren
baten van bedrijven
ontvangen van andere organisaties zonder winststreven

Som van de lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal besteed aan doelstellingen

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

LASTEN

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling
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Werkelijk Werkelijk
Ref. 2020 2019

Inclusief herrubricering van fondsen en reserves 5 € €
Inclusief geoormerkte donaties 8

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q Care-centre Ghana -185 -224
Toe-/afname bestemmingsfondsen: Zorg K&Q Care Centre 0 0

Recreatie, algemeen welzijn, leuke dingen voor de kinderen 0 -224
Communicatie, pc, printer, website, telefoon -185 0

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana -631 2.758
Toe-/afname bestemmingsfondsen: Papa Yaw 40 -36

Yaw 0 -240
Andere thuiswonende kinderen 0
Ondersteuning kinderen zonder toekomstperspectief -320 2.583
Ontwikkeling Cindy en Juliet Jackson -50 150
Ondersteuning Niels van Stg. Bewa Ghana 0
Ontwikkeling familie Yaw -56 56
Ontwikkeling Blessing -245 245
Tuma Viela te Tamale 0

Huisvesting, zorggerelateerd -1.703 -4.797
Toe-/afname bestemmingsfondsen: Inventaris, gereedschappen, etc. 0 0

Zonne-energie zorgboerderij (woongedeelte) -1.703 -4.797
Bestrijding erosie op het terrein 0 0
Onderhoud gebouwen en machines 0 0

Bevordering financiële autonomie NGO Kings and Queens Ghana -1.529 0
Toe-/afname bestemmingsfondsen: Bouw kippenfarm fase 2 -1.529 0

Transport, aanschaf truck 0 0
Mix-maalmachine 0 0
Zonne-energie zorgboerderij (boerderijdeel) 0 0

Toe-/afname algemene reserves:
Continuïteitsreserve 0 0
Overige reserves Algemeen, maar nader te bepalen met donateur 695 0

Algemeen 3.120 171
-232 2.092-            

   -               

99,0% 100,7%
98,9% 95,3%

0,2% 2,2%
0,9% 2,7%

- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)
- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten)
- kosten eigen fondsenwerving /baten eigen fondsenwerving

Ratio's

Saldo van baten en lasten/resultaat

Bestemming saldo van baten en lasten

- kosten beheer & administratie/totaal lasten
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Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Continuïteitsreserve

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Algemeen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Het bedrag van de continuïteitsreserve hopen we nooit te hoeven gebruiken! Het is bedoeld om in een minder gunstige periode voor RS toch  de 
zorg voor de gehandicapte kinderen en volwassenen van K&Q te kunnen garanderen. De minimale periode die we willen kunnen overbruggen met 
deze reserve is een half jaar.

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.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur 
maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Liquide middelen

Reserves en fondsen
Algemene reserve / Overige reserve

Effecten

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

Algemeen

ALGEMENE TOELICHTING

De stichting heeft tot doel: 
1) het scheppen van mogelijkheden voor kansarme kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana en in 
andere landen, om een beter bestaan op te bouwen;
2) door middel van voorlichtingsactiviteiten de bewustwording te bevorderen van de grote verschillen in welvaart en welzijn tussen kinderen en 
volwassenen met en zonder beperkingen in Nederland ten opzichte van kinderen en volwassenen in andere landen; 
3) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.

De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is een CBF-erkend doel.
Zij is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

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.

Activiteiten

Continuïteitsveronderstelling

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Stelsel- en schattingswijzigingen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de 
jaarrekening genummerd.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Bestemmingsfondsen

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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De kosten van fondsenwerving zijn dit corona-jaar (zie ref. 2) flink lager uitgevallen omdat er geen huur voor marktkramen betaald hoefde te 
worden.
Ook de administratiekosten (zie ref 3) zijn, omdat er door corona minder gedaan kon worden, veel lager dan eerdere jaren. 

Dit jaar waren de hoofdprojecten (zie ref 1), afgezien van de zorg voor de kinderen in het Care-centre, het afmaken van de 3e kippenschuur, de 
bestrijding van de erosie op het terrein, en het opstarten van steunprojecten voor kansarme kinderen en volwassenen buiten Kings and Queens.

Baten
Algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst 
minus inkoopprijs).

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op 
naam). 

De opbrengst uit productverkopen is in dit corona-jaar, door grote inzet van vrijwilligers,  redelijk op peil gebleven. De verkopen vonden plaats via 
internet/Facebook of vanuit huis; er zijn in 2020 immers geen markten, braderieën e.d. georganiseerd. En de rente op ons spaartegoed (de 
continuïteitsreserve staat op een spaarrekening) is ook dit jaar verwaarloosbaar.

Lasten

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de 
vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de 
toelichting vermeld.

Lasten

Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een 
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.

De baten bestaan voornamelijk uit donaties en giften van particulieren, bedrijven en instellingen zonder winstoogmerk. Verder zijn we present op 
een aantal braderieën en markten, o.a. om wat extra inkomsten te genereren uit de verkoop van diverse Afrikaanse producten.
Er wordt ook een bedrag aan giften zonder oormerk ontvangen; deze "overige reserve" dient ter dekking van kosten en als aanvulling op projecten 
waar een tekort is. Het bestuur kan ook besluiten om zelf een gedeelte van deze gelden te oormerken middels de herrubricering van de fondsen 
(zie ref. 5). 
Ook de opbrengsten uit de productverkopen hebben geen oormerk en worden aan de "overige reserve" toegevoegd.
Voor de donateurs die  niet meteen bij de schenking maar pas later over de doelbesteding willen beslissen is een apart fonds toegevoegd. Deze 
gelden worden gezien als reserves, maar niet vrij door het bestuur te besteden.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Versie V20210304 Model Partin Pagina  7/10



Stichting Rising Stars Jaarrekening 2020

(1) De doelstellingen en de projecten van Stichting Rising Stars

Werkelijk Werkelijk
2020 2019

€ €
(2) Kosten werving

69 141
 Reclame / Advertenties 

552
69 693

(3) Kosten beheer en administratie
39 135

 Reiskosten bestuur 247
 Contributies, o.a. Partin en CBF 325 319

242
364 943

(4) Financiële baten en lasten
Rentebaten 1 0
Rentelasten (negatief bedrag invullen)
Bankkosten (negatief bedrag invullen) -201 -215

-200 -215
Toelichting

Stichting RS kent vier hoofddoelstellingen die elk projectmatig worden aangepakt. De projecten beschouwen we tevens als bestemmingsfonds, een 
oormerk dat donateurs aan hun gift kunnen plakken. Bestedingen voor een bepaald project worden zo mogelijk helemaal betaald met gelden uit 
het overeenkomstige fonds, soms aangevuld met een bedrag uit de "overige reserve". Het komt voor dat een donateur toestaat dat het geld voor 
meerdere projecten gebruikt mag worden. Middels een "herrubricering" (ze ref. 5) kan dan geld uit het ene fonds worden overgeheveld naar het 
andere fonds. Dit gebeurt echter uitsluitend als de donateur daar geen moeite mee heeft.

REFERENTIES

 Folders en banieren 
 Website en hostingkosten 

 Overige kosten eigen fondswerving 

 Kosten administratie 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze 
kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen 
(bestuursreizen naar projecten).
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

 Overige kosten beheeer en administratie 
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(5) Herrubricering

fondsen bijdrage uit

herrubricering Overige reserves
Reserves en Fondsen 31-12-2020 2020

€ €
Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q Care-centre Ghana 0 510
Bestemmingsfonds project: Zorg K&Q Care Centre 510

Recreatie, algemeen welzijn, leuke dingen voor de kinderen 0
Communicatie, pc, printer, website, telefoon 0

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana -245 0

Bestemmingsfonds project: Papa Yaw 0
Yaw 0
Andere thuiswonende kinderen 0
Ondersteuning kinderen zonder toekomstperspectief -346 0
Ontwikkeling Cindy en Juliet Jackson 0
Ondersteuning Niels van Stg. Bewa Ghana 150

Ontwikkeling familie Yaw -56 0
Ontwikkeling Blessing 5 0
Tuma Viela te Tamale 2

Huisvesting, zorggerelateerd 0 47
Bestemmingsfonds project: Inventaris, gereedschappen, etc. 0

Zonne-energie zorgboerderij (woongedeelte) 47
Bestrijding erosie op het terrein 0
Onderhoud gebouwen en machines 0

Bevordering financiële autonomie NGO Kings and Queens Ghana 0 471

Bestemmingsfonds project: Bouw kippenfarm fase 2 471
Transport, aanschaf truck 0
Mix-maalmachine 0
Zonne-energie zorgboerderij (boerderijdeel) 0

Continuïteitsreserve 0
Overige reserves Algemeen, maar nader te bepalen met donateur 245 0

Algemeen 0 1.028
0

Werkelijk

(6) Vorderingen en overlopende activa 2020

€

1

1.650

1.410
3.061

(7) Kortlopende schulden

0

17
17

Debiteuren

Dit betreft een (beperkte) herverdeling van de gelden in de diverse bestemmingsfondsen, uitsluitend indien de betrokken donateurs daar geen 
problemen mee hebben. Dit komt met name voor als een project op zijn eind loopt en er nog een gedoneerd bedrag in het fonds zit. Zo is dit jaar  
€56 uit het bestemmingsfonds voor de familie van Yaw (Yaw, inmiddels afgestudeerd, heeft aangegeven dat hij en zijn familie zonder onze steun 
verder kunnen) besteed aan ondersteuning van kansarme kinderen zonder toekomstperspectief, met gelden uit dit laatste fonds zijn de relatief 
kleine tekorten bij de andere ondersteuningsprojecten gedekt, en is het bedrag dat abusievelijk al was gereserveerd voor Blessing teruggestopt in 
het fonds waarin bedragen terecht komen waarvan de donateur pas later over de doelbesteding wil beslissen.
Ook het door het bestuur toewijzen van gelden uit de "overige reserve" aan de bestemmingsfondsen of de continuïteitsreserve beschouwen we als 
herrubricering.

Te ontvangen bankrente

Ondanks de mogelijkheid van herrubricering kunnen vaak niet alle kosten van een project betaald worden uit de geoormerkte donaties. In die 
gevallen worden de tekorten gedekt met gelden uit de "Overige reserves". De wervingskosten, de financiële lasten en de administratiekosten 
worden alle gedekt door "Overige reserves".

Vooruitbetaalde bijdragen 2020 aan K&Q e.a.

In 2020 ontvangen donaties voor 2021

Te betalen bankkosten over december 2020
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(8) Donaties/giften in dit jaar

2020 Donaties/giften met specifiek doel
organisaties 

Reserves en Fondsen particulieren bedrijven zonder winst Totaal donaties
€ € € €

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling K&Q Care-centre Ghana  8.370 720 0 9.090
Bestemmingsfonds project: Zorg K&Q Care Centre  8.370 720 9.090

Recreatie, algemeen welzijn, leuke dingen voor de kinderen 0
Communicatie, pc, printer, website, telefoon 0

 

Zorg, levensonderhoud en ontwikkeling doelgroep thuis in Ghana  2.260 0 1.498 3.758

Bestemmingsfonds project: Papa Yaw  1.000 1.000
Yaw  0
Andere thuiswonende kinderen  0
Ondersteuning kinderen zonder toekomstperspectief 610 610
Ontwikkeling Cindy en Juliet Jackson 300 300
Ondersteuning Niels van Stg. Bewa Ghana 350 500 850
Ontwikkeling familie Yaw 0
Ontwikkeling Blessing 0
Tuma Viela te Tamale 998 998

 

Huisvesting, zorggerelateerd  0 0 12.500 12.500
Bestemmingsfonds project: Inventaris, gereedschappen, etc.  0

Zonne-energie zorgboerderij (woongedeelte) 0
Bestrijding erosie op het terrein  12.500 12.500
Onderhoud gebouwen en machines 0

 

Bevordering financiële autonomie NGO Kings and Queens Ghana  0 0 9.000 9.000

Bestemmingsfonds project: Bouw kippenfarm fase 2  9.000 9.000
Transport, aanschaf truck  0
Mix-maalmachine 0
Zonne-energie zorgboerderij (boerderijdeel) 0

1.867 50 2.500 4.417
Continuïteitsreserve 0
Overige reserves Algemeen, maar nader te bepalen met donateur 450 450

Algemeen 1.417 50 2.500 3.967
Totaal reserves en fondsen 12.497 770 25.498 38.765

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 19-3-2021

Gebeurtenissen na balansdatum

Donaties zijn geoormerkt met een specifiek doel (bestemmingsfonds), of niet geoormerkt. In dat laatste geval komen de donaties in de "Overige 
reserve" terecht, waarna het bestuur van de stichting mag bepalen aan welk doel het geld zal worden besteed.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant. Wel heeft een onafhankelijke en objectieve kascommissie in week 7 van 2021 de financiële administratie van de 
stichting Rising Stars over het jaar 2020 gecontroleerd met als conclusie dat de balans en de exploitatierekening een getrouw beeld van de 
werkelijkheid geven.

De gelden die binnenkomen door verkoop van producten op markten vallen niet onder dit kopje. Die worden apart bijgehouden, maar uiteindelijk 
komen deze bedragen ook bij de "Overige reserves".

We onderscheiden: particulieren, bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk.

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen 
resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 
resultaatbestemming is opgenomen.

De donaties en giften worden bijgehouden per categorie (type).

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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