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ALGEMEEN 

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is statutair opgericht op 6 juli 
2018.  

De stichting heeft ten doel om (kleinschalige) projecten op het 
gebied van scholing, hygiëne en economie in ontwikkelingslanden te 
ondersteunen. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

J.G. van der Zwaan  Voorzitter 

L.J. Tas    Secretaris 

B.C.M. Buskermolen  Penningmeester 

L.C. Beumer-Persoon  Algemene zaken 

 

BOEKJAAR 2018 

Het boekjaar 2018 loopt van 6 juli 2018 tot en met 31 december 
2018.  

RESULTAAT 

Het resultaat over 2018 bedraagt € 9.217.  

Baten  
Fondsenwerving € 17.244 
  
Lasten  
Kosten projecten € 8.000 
Bankkosten € 27 
Totaal lasten € 8.027 
  
Saldo baten en lasten € 9.217 
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BALANS 

 6 juli 2018  31 december 
2018 

Activa    
Liquide middelen € 0  € 9.217 
    
TOTAAL ACTIVA € 0  € 9.217 
    
Passiva    
Bestemmingsreserve € 0  € 9.217 
    
TOTAAL PASSIVA € 0  € 9.217 

 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN 
RESULTAATBEPALING 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer bestaan 
voornamelijk uit het werven van fondsen ten behoeve van projecten 
in ontwikkelingslanden (in het bijzonder Nepal), het selecteren van 
projecten, het samenwerken met lokale partners ten behoeve van 
de projecten en het monitoren van de voortgang. 

Vestigingsadres 

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer (geregistreerd onder KvK-
nummer 858908964) is statutair gevestigd op Grote Lijster 51 te 
Uithoorn 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de 
jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW en conform richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven”. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.  

  



- Geen accountantscontrole toegepast - 

 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2018 geen personeelsleden werkzaam. 

Bestuur 

Het bestuur voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiele vaste activa 

Overige materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde van de tegenprestatie inclusief de transactiekosten 
indien materieel.  

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met 
een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde.  

Eigen Vermogen 

Het vermogen bestaat voor een deel uit vastgelegd vermogen. Het 
vastgelegde deel bestaat uit bestemmingsfondsen met een 
beperking bepaald door derden en bestemmingsreserves welke zijn 
bepaald door het bestuur. Hiernaast bestaat er een vrij besteedbaar 
vermogen voor de stichting. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de fondsenwerving en anderzijds de project 
en overige kosten van het jaar. De opbrengsten worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Baten 

Opbrengsten uit fondsenwerving worden als baten verantwoord in 
het jaar van ontvangst. 

 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserves worden vastgesteld door het bestuur van 
stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. Voor de bestemmingsreserves 
geldt dat deze worden aangesproken voor het vooraf bepaalde doel. 
Vrijval naar het vrij besteedbaar vermogen vindt plaats op basis van 
vaststelling door het bestuur. 

 6 juli 2018  31 december 
2018 

Bestemmingsreserves    
Waterproject Tobang 
(33 tanks) 

€ 0  € 9.217 

    
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Er zijn per 31 december 2018 geen niet uit de balans blijkende 
verplichtingen. 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Donaties 

De fondsenwerving is als volgt opgebouwd: 

 Saldo 2018 
Donaties Particulieren 
Donatie OntwikkelingsSamenwerking 
Aalsmeer 
Donatie Particulier initiatief J.G. van 
der Zwaan 
Donatie Kindertehuis Ketaaketighar 
Nepal 
Donatie Stichting Lava/Lions Aalsmeer 

€ 3.070 
€ 2.500 

 
€ 8.174 

 
€ 2.500 

 
€ 1.000 

 
 € 17.244 

 

Kosten projecten 

 Saldo 2018 
Waterproject Tobang (33 tanks), 1e 
fase 

 
€ 8.000 
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 

Aalsmeer, was getekend door onderstaande bestuursleden op 28 
juli 2020. 

 

 

 

J.G. van der Zwaan  Voorzitter 

 

 

 

L.J. Tas    Secretaris 

 

 

 

B.C.M. Buskermolen  Penningmeester 

 

 

 

L.C. Beumer-Persoon  Algemene zaken 


