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Stichting Baobab Kids
Ter attentie van het bestuur
Beelstraat 53
2672AB  NAALDWIJK

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 van
uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Baobab Kids te Naaldwijk
bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari
2013 tot en met 31 december 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichtingverstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat
wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Bergschenhoek, 26 juni 2014

Bloemendaal Ruigrok

B.J. van der Ploeg
Accountant Administratieconsulent
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Algemeen

Oprichting stichting
Stichting Baobab Kids is opgericht op 10 juni 2011 en statutair gevestigd te Naaldwijk. De stichting is als
stichting ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 52948382.

Activiteiten
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
1a. het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van kwetsbare kinderen in

het zuiden van Malawi;
1b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2
2a.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
Het bouwen van een dagopvangcentrum waar kinderen opgevangen worden en de nodige
aandacht krijgen;

2b. het organiseren van geldinzamelingsacties;
2c. het geven van voorlichting over de werkzaamheden van de stichting.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door mevrouw E.H.M. van Onna , mevrouw J. Noordermeer
- Boonstra , de heer P.J.M. Noordermeer , mevrouw A.J.M. van Onna en mevrouw J.M. van Minnen.
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Bestuursverslag

In 2013 heeft de stichting het dagopvangcentrum “Baobab Kids” in Machinjiri, Blantyre, gelegen in het
zuiden van Malawi ondersteund. De daarbij horende uitgave zijn in deze jaarrekening verantwoord
onder de projectkosten. Hieronder wordt nog een nadere toelichting geven op de activiteiten in Malawi.

Daycare
Na een korte ‘bouw stop’ zijn de bouwactiviteiten in 2013 voortvarend opgepakt. Het gebouw voor de
dagopvang is gereed gekomen. In eerste instantie leek de gestorte vloer te voldoen maar na een
grondige inspectie bleken scheuren zichtbaar te zijn. Omdat op termijn deze scheuren zouden toenemen
en op daardoor een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan is besloten deze vloer te verwijderen en
een nieuwe vloer te storten. De plaatsing van het plafond verliep op rolletjes en vervolgens moesten
wanden, vloer en plafond worden geverfd. Als laatste werden de raamkozijnen na plaatsing van het glas
geverfd. Maaike Schuitema heeft in twee weken tijd op vrijwillige basis de daycare voorzien van
prachtige muurschilderingen. Zij is hiervoor speciaal vanuit Nederland afgereisd! Interieurzaken als
stoeltjes zijn aangeschaft en door de lokale vakmensen zullen kasten en tafels gemaakt worden. De
offertes hiervoor zijn ontvangen.

Keuken 
In dezelfde periode is de bouw van de keuken ter hand genomen. Ook hier is een vloer gestort en zijn de
muren gepleisterd en verder afgewerkt. Zowel aan de binnenzijde en de buitenzijde is het nodige
verfwerk verricht.

Toiletten en douches 
De bouw van het toilet- en douchgebouw was een klus apart. Er moest ten behoeve  van de toiletten
een gat worden gegraven van 3 bij 4 meter en 2 ½  meter diep. Dit gat is verder afgewerkt zodat wordt
voldaan aan de eisen van hygiëne. Een gedeelte van de grond die dit opleverde kon bij de buren worden
gebracht en van een ander gedeelte zullen zelf bakstenen worden gemaakt voor eigen gebruik of
verkoop, afhankelijk van de kwaliteit van de bakstenen. Het sanitair is geplaatst en gebruiksklaar. Van
deze voorzieningen kan gebruik worden door kinderen waarvan de ouders geen middelen hebben om
hun kinderen in bad te doen. Muren en plafond en houtwerk zijn geverfd. 

Elektriciteit en wateraansluiting
Voor het totale project is er een aansluiting gerealiseerd op het electriciteitsnetwerk en het
waterleidingnetwerk. Om het zover te krijgen moest grond worden geëgaliseerd en leidingen worden
aangelegd. Uiteraard moesten hiervoor de nodige aanvragen voor toestemming de deur uit. 

Omgeving
Er is bericht gekomen van de officiële instanties dat zal worden begonnen met de aanleg van een
toegangsweg naar de Daycare waardoor deze een duidelijke ingang krijgt. Deze ingang is in afwijking
van het eerste plan verlegd waardoor deze ingang duidelijker gesitueerd is. Verder is op het stuk grond
zelf een soort trap gemaakt met grote stenen omdat de Daycare hoger ligt dan de keuken en de sanitair
ruimte en zijn ook de nodige wandelpaden aangelegd. Om het terrein te veraangenamen is in de laatste
maand van het jaar, wanneer het regenseizoen begint,gras gezaaid en zijn bloemen en planten gepoot.
Ook is een offerte gevraagd voor buitenspeelmateriaal zodat de kinderen zich buiten kunnen vermaken,
samen kunnen spelen en zich al spelender wijze kunnen ontwikkelen.
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Goed om te weten
In de bouwperiode is enkele keren sprake geweest van extreme regenval waardoor in de naaste
omgeving huizen zijn ingestort en muren zijn omgevallen. Het project, deels in aanbouw, heeft de
regenval goed doorstaan en heeft geen schade of vertraging opgelopen. Het is meerdere keren een
uitdaging geweest (en nog steeds) om alle materialen bij het project te krijgen omdat de staat van de
wegen vanwege de regenval slecht is. 

Daarnaast stegen de prijzen  van de materialen bijna elke week in verband met de nog steeds
voortdurende devaluatie van de Malawiaanse Kwacha. Ook bleek het benodigde materiaal niet altijd op
voorraad bij de fabriek waardoor soms druk moest worden uitgeoefend om de bouw niet te vertragen.

Registratie
Als niet overheidsinstelling is een registratie verplicht wanneer wordt gewerkt met en voor kinderen.
Dus eerst een registratie en dan pas openen. Er is gestart met het registreren van de stichting. Dit is
geen eenvoudige zaak. Child Welfare en Congoma zijn bezocht om informatie in te winnen over wat te
doen om geregistreerd te zijn. Op zich zijn de eisen die worden gesteld niet zwaar, maar je moet wel de
juiste papieren hebben. Waar het hier grotendeels om draait is dat je naam geregistreerd staat bij the
Office of Registrar en dat betekent een lange weg en veel geduld. Alle gevraagde formulieren zijn
inmiddels aangeleverd en alles is ondertekend. Nu is het wachten op de handtekening van de
verantwoordelijke minister zodat een officieel certificaat wordt verstrekt met de naam van de stichting
erop. Als dit er is kan de verdere registratie bij Child Welfare plaats vinden. Child Welfare is zeer
behulpzaam geweest en heeft goede handvatten aangereikt om alles op de juiste manier uit te voeren.
Na deze registratie volgt nog registratie bij Congoma  maar daarop hoeft niet te worden gewacht om te
kunnen openen. Als Child Welfare het kindvriendelijk genoeg vind en we leveren de juiste papieren aan
dan kunnen we van start! Het is nu wachten op 1 handtekening, spannend allemaal. 

Ontwikkelingen
Een buurman heeft diens stuk grond ter verkoop aangeboden aan de Stichting. Met drie studerende
kinderen in een steeds duurder wordend leven in Malawi kon hij het financieel niet meer bolwerken.
Daarom heeft dat hij de keuze moeten maken om zijn stukje grond te verkopen. Na enige dagen van
overweging en overleg met het bestuur is besloten om het te kopen. Het is een kans die zich maar één
keer voordoet. Mocht het project in de toekomst groeien dan is er in ieder geval de ruimte om uit te
breiden. De extra ruimte kan altijd worden benut. De grond is al bewerkt en mais en bonen zijn in de
grond gestopt en na de oogst kan dit worden gebruikt voor de kinderen. Dit is alvast zelfvoorzienend, de
eerste paw-paw boom ( dit is een lekkere oranje vrucht) geeft al zijn vruchten af.

Naaldwijk, 26 juni 2014

E.H.M. van Onna
Voorzitter
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Balans per 31 december 2013 

2013
€ €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 15

Liquide middelen
609

624
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Naaldwijk

2013
€ €

Passiva

Stichtingsvermogen
555

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 69

624
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Staat van baten en lasten over de periode 01-01-2013 tot en met 31-12-2013 

1-1-2013 / 31-12-2013
€ €

Donaties 13.251
Projectkosten -12.950

  301

Stichtingsresultaat 301

Rentebaten 15
Rentelasten en soortgelijke kosten -308

Financiële baten en lasten -293

Netto resultaat 8
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

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

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt dit in de toelichting vermeld.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een stichting bestaat uit reserves.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en vervallen in principe binnen
één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Donaties

Onder donaties wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen bijdrage van
donateurs.

Projectkosten

De projectkosten omvatten de rechtstreeks toe te rekenen kosten in Malawi.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Toelichting op de balans

2013
€

Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen overige rente 15

Liquide middelen

Rabobank 609

Algemene reserve

Stand per 1 januari 547
Uit resultaatverdeling 8

Stand per 31 december 555

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva 69
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Stichting Baobab Kids
Naaldwijk

Toelichting op de staat van baten en lasten

1-1-2013 /
31-12-2013

€

Donaties

Donaties 13.251

Projectkosten

Uitgaven voor projecten in Malawi 12.950

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2013 waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

Rentebaten

Ontvangen bankrente 15

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 308

Het bestuur van Stichting Baobab Kids bevestigd bij deze dat de balans per 31 december 2013 en de
staat van baten en lasten over het jaar 2013 een juist beeld geven van de financiële gang van zaken bij
de Stichting.

E.H.M. van Onna J. Noordermeer - Boonstra P.J.M. Noordermeer
Voorzitter Penningmeester Vice-Voorzitter

A.J.M. van Onna J.M. van Minnen
Algemeen bestuurslid Secretaris
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