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1.  JAARVERSLAG

Naam en oprichting
Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia is opgericht bij akte de dato 30 april 2020.

Vestigingsplaats en -adres
De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Amersfoort.
Het postadres is Prattenburglaan 6, 3903 DJ  Veenendaal.

Kamer van Koophandel
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77938496.

ANBI
De stichting is bij beschikking de dato 29 juni 2020 aangemerkt als ANBI-instelling.

Doelstelling
Het doel van de stichting luidt overeenkomstig artikel 3 van de statuten:
- het mogelijk maken van kwalitatief goede medische zorg ten behoeve van armere bevolkingsgroepen in Denbi, Debre Zeit, Ethiopië.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het participeren in en mede directie voeren van Denbi Maranatha Health Center PLC die een ziekenhuis in Denbi realiseert en exploiteert;
b. het werven van fondsen voor de initiële investeringen in het door Denbi Maranatha Health Center PLC te realiseren primary hospital; en
c. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het
woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur en directie
Het bestuur van de stichting bestond ultimo 2020 uit de volgende personen:
N.M. van Garderen, voorzitter, A.R. Tamminga-Timmer, secretaris, P.J. Oudshoorn, penningmeester, P.J. Fahner en J.M. Morren.
In 2021 is bestuurslid J.M. Morren uitgetreden. Haar plaats werd ingenomen door L.M. Roeleveld.

Verslag activiteiten
De stichting is opgericht naar aanleiding van een initiatief van Berdien Coster en Aberash Alemayehu, die beiden verbonden aan Denbi Maranatha
Clinic in Debre Zeit, Ethiopië. De mogelijkheden van deze kliniek zijn begrensd en er bestaat een grote behoefte aan een algemeen ziekenhuis in de
directe omgeving.
Stichting Denbi Hospital Foundation Ethiopia heeft als belangrijkste doel het werven van gelden om de plannen voor de bouw van het ziekenhuis
te realiseren. De belangrijkste activiteit in het verslagjaar naast de fondsenwerving was het opstellen van een business plan en een eerste schets
van een ziekenehuis, dat aan stricte minimumeisen van de Ethiopische overheid moet voldoen. Voor deze werkzaamheden is een professionele
partner ingeschakeld: Quadraat Global in Veenendaal.
Onderdeel van het plan is, dat het ziekenhuis in staat moet zijn kostendekkend te opereren, en tegelijkertijd aan patiënten die om financiële
redenen geen toegang tot de gezondheidszorg hebben, zorg van een gelijkwaardig niveau te kunnen bieden als aan patiënten die wel in staat zijn
de gangbare kosten op te brengen.
Voor de begeleiding van de initiatiefnemers, die de voorbereiding van de bouw van het ziekenhuis combineren met hun verantwoordelijkheden
voor de bestaande kliniek, is contact gelegd met InToMission, een organisatie die uitgezonden (zendings)werkers begeleidt in hun cross-culturele
werk.

Toekomstparagraaf
Voor 2021 worden als belangrijkste activiteiten voorzien:
- Fondsenwerving onder subsidiegevers, institutionele fondsen en social investors om de investering die van aanzienlijke omvang zal zijn te
kunnen bekostigen.
- Het opzetten van een vennootschapsstructuur, die gericht is op het deelnemen in de Ethiopische vennootschap die het ziekenhuis exploiteert en
op het op een verantwoorde wijze inzetten van de geworven gelden. 
- Fondsenwerving onder particulieren (o.a. via acties) om overige uitgaven te bekostigen; hierbij kan gedacht worden aan de verwerving van de
grond, het aanleggen van een borehole om de lokale bevolking van schoon water te kunnen voorzien en andere voorbereidingskosten voor de
bouw.
- Het opbouwen van naamsbekendheid en van een donateursbestand en het professionaliseren van de website.
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2.  JAARREKENING 2020

2.1  Balans per 31 december 2020

€ €

ACTIVA
 

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa 0

Liquide middelen 33,802

Totaal 33,802

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 4,789
Bestemmingsreserve 24,000
Totaal eigen vermogen 28,789

Kortlopende schulden
Projectverplichtingen 5,000
Overige schulden en overlopende passiva 13

5,013

Totaal 33,802

31 december 2020
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2.2  Staat van baten en lasten over het jaar 2020

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

€ €

BATEN

Subsidies van overheden 0 0
Giften van bedrijven 40,750 30,000
Giften van fondsenwervende instellingen 0 15,500
Giften van particulieren 13,990 15,500
Som van de geworven baten 54,740 61,000
Overige baten 0 0
Som der baten 54,740 61,000

LASTEN  
  

Besteed aan doelstellingen  
Voorbereiding Hospital Project  25,000 30,000
Bouw Primary Hospital Denbi 0 0
Kosten medewerkers in Ethiopië 250 0

25,250 30,000
Kosten werving baten 54 3,000
Kosten beheer en administratie 647 3,000
Som van de lasten 25,951 36,000

Saldo vóór financiële baten en lasten 28,789 25,000

Saldo financiële baten en lasten 0 0

Saldo van baten en lasten 28,789 25,000

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve 24,000 0
Continuïteitsreserve 4,789 25,000

28,789 25,000
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2.3  Kasstroomoverzicht

Uit het volgende overzicht kan worden afgeleid hoe de liquiditeit zich heeft ontwikkeld gedurende het boekjaar.

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten  
Resultaat = cashflow 28,789 25,000

 
Mutaties vorderingen 0 0
Mutaties kortlopende schulden 5,013 0

5,013 0

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 33,802 25,000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Kasstroom boekjaar 33,802 25,000
Liquide middelen begin boekjaar 0 0
Liquide middelen eind boekjaar 33,802 25,000
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2.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Richtlijn fondsenwervende instellingen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen en organisaties zonder winststreven
zoals die door de Raad van de verslaggeving is gepubliceerd (RJ 650 en RJ640). 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De waarderingen van de activa en de
passiva, opbrengsten en kosten geschieden op basis van historische kostprijzen. In het verslagjaar zijn er geen wijzigingen in de grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve heeft betrekking op ontvangen
giften met een door het bestuur vastgestelde specifieke bestemming, waarvan de besteding nog moet plaats vinden.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Lastenverdeling

De toerekening van lasten aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie is gebaseerd op direct aan deze categorieën toe te
rekenen kosten.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA  
31 december 2020

€
Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa
Diverse te vorderen bedragen 0

0
De vorderingen en de overlopende activa worden aangehouden in het kader van de bedrijfsvoering.

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 33,802
33,802

De liquide middelen worden aangehouden ter belegging van het eigen vermogen en in het kader van de bedrijfsvoering.
De liquide middelen staan ter vrije besteding van de stichting.

Reserves en fondsen

Continuiteïtsreserve
Betreft een reserve die wordt aangehouden in verband met de continuïteit van de stichting
Interne norm
Het bestuur hanteert als norm dat de continuïteitsreserve gelijk is aan 1 x de jaarlasten.
Aan deze gewenste minimumomvang van de risicoreserve wordt niet voldaan.
Externe norm
De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland hanteert als norm dat
de continuïteitsreserve maximaal 1½ maal de jaarlijkse kosten van de organisatie bedraagt.
Op basis van de gemiddelde bestedingen in de meerjarenbegrtoing 2021-2026 bedraagt deze 
norm bedraagt € 81.000. Aan deze norm wordt voldaan.

Stand per 1 januari 0
Mutatie boekjaar 4,789
Stand per 31 december 4,789

Bestemmingsreserve
Betreft een reserve die door het bestuur bestemd is voor reeds voorziene uitgaven.

Stand per 1 januari 0
Mutatie boekjaar 24,000
Stand per 31 december 24,000

Kortlopende schulden

Projectverplichtingen 5,000

Overige schulden en overlopende passiva
Overige te betalen kosten 13

13

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE ACTIVA

De stichting heeft geen niet uit de balans blijkende activa.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE PASSIVA

De stichting heeft geen niet uit de balans blijkende passiva.

LENINGEN AAN BESTUURDERS EN FEITELIJK LEIDINGGEVENDEN

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan de statutaire bestuurders en feitelijk leidinggevenden.
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
€ €

Kosten werving van baten
Website 54
Overige 0

54 3,000

Kosten beheer en administratie
Bankkosten 85
Kosten oprichting 562
Overige 0

647 3,000

Kengetallen

Som der baten 54,740 61,000
Som der lasten 25,951 36,000

Totaal besteding doelstellingen 25,250 30,000
Als percentage van de som der baten 46.1% 49.2%
Als percentage van de som der lasten 97.3% 83.3%

Kosten werving baten 54 3,000
Baten eigen fondsenwerving 54,740 61,000
Kosten werving baten als percentage van de baten eigen fondsenwerving (norm organisatie: 5,0%) 0.1% 4.9%

Kosten beheer en administratie 647 3,000
Als percentage van de som der lasten (norm organisatie: 5,0%) 2.5% 8.3%

Bezoldiging bestuurders en feitelijk leidinggevenden
Aan de statutaire bestuurders worden geen andere vergoedingen toegekend
dan een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Deze vergoeding bedroeg in
2020: nihil.

Er zijn geen medewerkers in loondienst.
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2.7  Ondertekening jaarrekening door bestuursleden

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering van 8 april 2021.

w.g.

N.M. van Garderen, voorzitter

w.g.

A.R. Tamminga-Timmer, secretaris

w.g.

P.J. Oudshoorn, penningmeester

w.g.

P.J. Fahner

w.g.

L.M. Roeleveld
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3. OVERIGE GEGEVENS

3.1  Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van te vermelden gebeurtenissen na balansdatum.

3.2  Vergelijking realisatie 2020 met begroting 2020

€ €

Resultaat volgens begroting 2020 25,000

Afwijkingen baten
Subsidies van overheden 0
Giften van bedrijven 10,750
Giften van fondsenwervende instellingen -15,500
Giften van particulieren -1,510
Overige baten 0

 -6,260

Afwijkingen lasten
Voorbereiding Hospital Project 5,000
Bouw Primary Hospital Denbi 0
Kosten medewerkers in Ethiopië -250
Kosten eigen fondsenwerving 2,946
Kosten beheer en administratie 2,353

10,049

Financiële baten en lasten 0

Resultaat werkelijk 2020 28,789

Toelichting

Baten eigen fondswerving
Fondsenwerving bij fondsenwervende instellingen is na balansdatum opgestart.

Lasten
Kosten eigen fondsenwerving en beheer en administratie kwamen lager uit dan begroot. De kosten van de voorbereiding van het hospital
project in 2020 waren beperkter dan begroot.

t.o.v. begroting 2020
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