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Jaarverslag 
 

Verslag van de activiteiten 

 

Er is geen separaat verslag van activiteiten 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almere 24 april 2018 

 

Het bestuur 

 

Th. J de Jong    D.J.R.M. Snelder    L.M. Heemskerk 
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Balans per 31 december 2017 
 

 

Activa  31 december 2017  31 december 2016 
In euro’s       

       

Vorderingen       

       

Te vorderen rente   953   2.154 

       

Liquide middelen       

       

ABN AMRO rekening 105  28.096   157.618  

ASN rekening 687  398. 000   248.000  

SNS  rekening 619  100.000   102.224  

   526.096   507.842 

       

   527.049   509.996 

 

 

Passiva  31 december 2017  31 december 2016 
In euro’s       

       

Eigen vermogen       

       

Saldo per 31 december  509.996   385.031  

Saldo van de rekening baten en lasten 

lopend jaar 

  

16.988 

   

124.965 

 

   526.984   509.996 

       

Kortlopende schulden   65   - 

       

       

   527.049   509.996 
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Staat van baten en lasten over 2017 
 

 

  2017  2016 
In euro’s       

       

Baten       

  Periodieke giften  351.000   351.000  

  Bestemde giften  10.000   62.000  

   361.000   413.000 

       

Besteed aan doelstelling       

  Solidair met India   10.000   10.000  

  Seminar  17.318   -  

  Woord en Daad Sinendé  304.901   270.250  

   332.219   280.250 

       

Proceskosten       

  Externe ondersteuning  6.351   4.682  

  Overig  6.270   5.097  

   12.621   9.779 

       

Financiële baten en (lasten)   828   1.994 

       

       

Saldo van baten en lasten   16.988   124.965 

 

Toevoeging ontrekking aan:  

Bestedingsreserve    -22.220   50.750 

Continuïteitsreserve   39.208   74.215 

       

   16.989   124.965 
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Waarderingsgrondslagen 
 

Algemeen 

Stichting MarèJan Foundation gevestigd Gildemark 66 in Almere is opgericht 5 juli 2013 met als doel 

het jonge mensen in ontwikkelingslanden mogelijk te maken een goede toekomst voor zichzelf op te 

bouwen en dat te doen in samenwerking met ter plaatse deskundige en professionele partijen. De 

Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd maar het streven van het bestuur is om na een periode van 

ongeveer 10 jaar over te gaan tot ontbinding.  

Door de belastingdienst is per 6 augustus 2013 de beschikking afgegeven waarin de Stichting erkend is 

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 

Informatienummer (RSIN) is 8529.85.307. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Gooi-,  Eem en Flevoland onder nummer 5832.25.82. 

Om de doelstellingen van de Stichting te realiseren hebben de oprichters zich gecommitteerd om 

gedurende een periode van 10 jaar jaarlijks € 200.000 te schenken, over de totale periode ten minste 

€ 3 miljoen.  

In 2014 is het bestuur een overeenkomst aangegaan met Stichting Woord en Daad om samen met haar 

en haar lokale partner DEDRAS in de regio Sinendé in Benin een project op te zetten voor kansarme 

jongeren met een looptijd van ten minste 10 jaar. Het project PIS (Programme intégré de Sinendé) is 

onderverdeeld in drie subdoelstellingen en is opgestart 1 september 2015. 

a. EDU Het verhogen van de kwaliteit op basisscholen zodat leerlingen goed toegerust zijn om 

aansluitend met succes aan een beroepsopleiding te beginnen. 

b. AVET Beroepsopleiding en scholing van jongeren gericht op werk en het creëren van 

werkgelegenheid  in de eigen regio. 

c. AED Begeleiding en ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf en ontwikkeling van 

ondernemerschap. 

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Organisaties zonder Winststreven (RJ-640) en 

opgesteld op basis van historische kosten. De activa zijn opgenomen tegen nominale waarden.  

Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen bestaat uit vrije reserves en bestedingsreserves. Vrije reserves moeten worden 

aangewend binnen de doelstellingen van de Stichting en waarborgen dat de Stichting haar actitiviteiten 

kan continueren en daarvoor verplichtigen aangaan. Op bestedingsreserves rust de verplichting ze aan 

wenden voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. De besteding ervan moet nog ten laste van de 

exploitaitie komen.  
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Baten en lasten 

Baten bestaan uit schenkingen en erfstellingen en worden opgenomen zodra ze worden ontvangen of als 

daarover kan worden beschikt. Periodieke giften betreft schenkingen waarbij de gever zich voor 

meerdere jaren schriftelijk heeft vastgelegd. Bestemde giften worden besteed naar wens van de gever en 

alleen getoetst aan de doelstelling zoals die is opgenomen in de statuten van de Stichting.  

 

De proceskosten worden toegerekend aan de periode waarin de tegenprestatie is geleverd. Bestedingen 

aan de doelstelling worden verantwoord op het moment dat de uitgaven door het bestuur zijn 

gefiatteerd. Financiële baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.  

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 

 
Eigen vermogen 

  31 december 2017  31 december 2016 
In euro’s       

       

Vrije reserves       

Reserve voor continuïteit  362.781   312.031  

Saldo uit baten en lasten lopend jaar  39.208   50.750  

   401.989   362.781 

       

Bestedingsreserve       

Externe monitoring        

Saldo 1 januari  147.215   73.000  

Mutatie lopend  boekjaar  -22.220   74.215  

   124.995   147.215 

       

   526.984   509.996 

 

Geldmiddelen 

Het saldo op de bankrekeningen is direct opeisbaar. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit vrije reserves en bestedingsreserves die moeten worden aangewend 

binnen de doelstellingen van de Stichting en moeten waarborgen dat de Stichting haar lopende 

verplichtingen kan voldoen. 

Baten 

Dit betreft schenkingen van de oprichter en andere giften. De periodieke giften lopen af in 2017 -2020. 

 

Toegekende subsidies 

 

Solidair met India betreft een bijdrage in projecten die zich bezig houden met buitenschoolse opvang, 

hulp aan ouders, vrouwengroepen en boarding girls behorend tot de meest achtergestelde groepen in 

Jewargi, India.  
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PIS (Project Integre Sinendé) betreft een project voor kansarme jongeren in Sinendé, Benin dat gedaan 

wordt met Stichting Woord en Daad en uitgevoerd door de lokale partner in Benin Dedras.  

Projectbesteding PIS 

    2017  2016 

 

 2015  2014 

In euro’s           

           

Goedgekeurd regulier budget    508.052  356.207  279.175  0 

           

Betalingen aan Woord en daad           

Reguliere betalingen    300.000  259.000  100.000  150.000 

Aanvullend W&D voor monitoring, 

coaching en opstart 

    

4.901 

  

11.250 

  

5.000 

  

30.000 

           

    304.901  270.250  105.000  180.000 

           

Besteding Woord en Daad           

Overhead       20.401  7.510  1.831 

Projectbegeleiding      18.169  6.699  12.924 

      38.570  14.209  14.755 

Besteding Dedras           

Overhead 

Personeel inclusief  uitrusting 

     33.207 

47.416 

 26.130 

50.148 

  

15.245 

Directe programma-uitgaven      194.664  26.104   

      275.287  102.382  15.245 

           

      313.857  116. 591  30.000 

 

a. Besteding Woord en Daad wordt toegerekend met vaste percentages 

b. Dedras 2015 Audit rapport Programme PIS van Siracide Sarl. Overhead wordt toegerekend met een 

vast percentage.  

c. Dedras 2016 Audit rapport Programme PIS van International Consulting Services . 

De uitgaven voor coaching betreffen inhuur van een Learning Facilitator waarvan de betaling via 

Woord en Daad heeft plaatsgevonden, maar buiten Dedras om.  
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Van 24 tot 31 oktober 2017  is georganiseerd een seminar met vertegenwoordigers van de overheid van 

Sinendé, Dedras, Woord en Daad , het bestuur en de learning facilitator. Doel was wederzijdse 

inspiratie, consultatie en validatie van te realiseren kernwaaarden.  

Specificatie seminar uitgaven. 

          2018 
In euro’s           

           

Reis- en verblijfkosten          7.612 

Vergoedingen sprekers en vacaties          6.048 

Overig          3.658 

           

          17.318 

 

Proceskosten 

Betreft uitgaven voor ondersteuning  bij monitoring,  bouw Centre de  Ressource in Sinendé alsmede 

vacatievergoedingen en reiskosten. 

Ondertekening jaarrekening voor akkoord 
 

Almere, 24 april 2018 

 

Stichting MarèJan Foundation 

 

Namens deze  

L.M. Heemskerk RA  
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Overige gegevens 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de stichting is thans als volgt samengesteld: 

Voorzitter     : Drs. Th. J. de Jong 

Secretaris     : Dr. Denyse J. Snelder 

Penningmeester    : L.M. Heemskerk RA  

 

Bestuursadviseur    : Drs J. van  den Berg 

 

 

Thijs de Jong is afgestudeerd in “Niet westerse demografie” en “Sociale demografie” met specialisatie 

regionaal geografisch onderzoek. Hij is 15 jaar werkzaam geweest in Togo en Benin. De eerste vijf jaar  

bij het Department of  Technicial Cooperation and Devolopment van de Verenigde Naties en de laatste 

tien jaar voor een Vlaamse NGO (non-gouvernementele organsatie). Hij is penningmeester van de 

federatie van NGO’s  actief in Togo/Benin en monitorde projecten voor Intermon (Oxfam Spanje) en de 

Rabobank foundation. Thans is hij als consultant werkzaam voor de Wereldbank en beoordeelt bij de 

EU aangevraagde projecten voor uitvoering in ontwikkelingslanden op “door” of “niet door”. Hij is 

voorzitter van de milieu adviesraad Noordenveld.  

 

Denyse Snelder is docent, project manager en onderzoeker op het gebied van duurzaam land en water 

gebruik en milieu educatie. Tussen 1994 en 2012 was ze werkzaam bij het Centrum voor Milieukunde 

van de Universiteit Leiden en sinds 2009 werkt ze bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze heeft 

brede ervaring met het managen en coördineren van internationale projecten waaronder projecten 

gefinancierd door de EU en Nuffic, veelal in Afrika (e.g., Burkina Faso, DR Kongo, Ethiopië, Kenia, 

Oeganda,  Rwanda, Tanzania, Zuid Afrika) en Zuidoost Azië (Indonesië, Filippijnen) en daarnaast 

begeleidt ze promotieonderzoek in Benin, Ethiopië, Kenia, Vietnam en Laos.   

 

Leen Heemskerk is de contactpersoon naar de oprichter. Hij heeft een eigen accountantskantoor en was 

daarvoor twintig jaar werkzaam in de controlepraktijk van eerst AKZO Nobel en later KPMG. Tot 

2017was hij als parttime docent Externe Verslaggeving 25 jaar verbonden aan Nyenrode University. 

Daarnaast  is hij actief als projectleider van de werkgroep Zwarte Stern van Gebiedscoöperatie Rijn 

Vecht en Venen en penningmeester van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).  

 

Jolanda van den Berg is senior onderzoeker op het gebied van Milieu en Ontwikkeling en is sinds 2001 

verbonden aan het Landbouw Economisch Instituut, onderdeel van Wageningen UR. Zij is een ervaren 

projectleider van internationale projecten in Afrika, onder andere in Benin en Burkina Faso. Daarnaast 

is zij actief lid van de Vereniging Tropische Bossen.  
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Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van de Stichting MarèJan Foundation te 

Almere bestaande uit een balans per 31 december 2017 en een staat van baten en lasten over 2017 

samengesteld.  

 

Verantwoordelijkheid van u  

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de 

stichting verstrekte 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 ons 

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming 

met Nederlands recht, onder de daarvoor geldende gedrags- en beroepsregels. 

 

In overeenstemming met de 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 in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

 

Almere, 23 april 2018 

 

 

FL Administraties 

 

F.C.P.M. Loggen Rbc 

 


