
Stichting Sambo Jaarverslag 2020   
 

Naam: Stichting Sambo 

RSIN: 808656600  

Adres: Grevelingenhout 136, 4311NL Bruinisse 

 

Bestuur: 

J. Lasseur, voorzitter 

R.A. van der Valk, lid 

W. D. van den Berg lid  

 

Doelstelling:  Zorg, verzorging, educatie en opleiding van jonge mensen in Afrika 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 (bron: Statuten 

Stichting Sambo) 

 

Beleidsplan: Stichting Sambo selecteert kleinschalige projecten die voldoen aan de doelstelling en schenkt een bijdrage voor 

realisatie van die projecten of van specifieke elementen daarvan. Aan de hand van het projectplan wordt de uitvoering 

gevolgd en het gerapporteerd resultaat beoordeeld.  

 

Stichting Sambo verstrekt aan medewerkers geen beloning. Op verzoek worden voor de stichting gemaakte kosten vergoed. 

 

Verslag van activiteiten in 2020:  

 

Het bestuur vergaderde in 2020 slechts eenmaal, in verband met de Covid19 Pandemie werd verder overlegd en besloten 

online en per telefoon. Dat gold ook voor contacten met bestaande en kandidaat doelen.  Overleg dient ter vaststelling van het 

jaarbudget, vaststelling van jaarverslag en jaarrekening, beoordeling van resultaten van projecten en selectie van te steunen 

projecten. Zoals in voorgaande jaren In 2020 lag de nadruk van de projecten op Vakscholing. In totaal werd € 14000 

geschonken aan 3 projecten als volgt:  

 

Stichting ASAP (Burkina Faso)             Euro 4000 voor een diervoedermachine op landbouwschool in Oulana. 

 

Stichting ADAMFO (Ghana)             Euro 5000 voor opvang en scholing van straatkinderen in Tamale e.o. 

 

Stichting Hakuna Matate (Burkina Faso): Euro 5000 voor uitbreiding landbouwschool in Bonam 

 

 

Er werd in 2020 € 2000 aan schenkingen ontvangen. 

 

Gedurende 2020  werden geen activiteiten verricht voor fondsenwerving 

 

Het bestuur van stichting Sambo verwacht in de komende jaren de activiteiten op een vergelijkbaar niveau voort te zetten. 

 

  

 

Bruinisse, maart 2020. 

 

 

J. Lasseur 

Voorzitter  
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Adres van de stichting:

Grevelingenhout 136
4311NL Bruinisse

Kvk nummer: 22045495

RSIN nummer: 808656600

Statutaire vestigingsplaats: bruinisse

Bestuursleden:

joop lasseur - voorzitter
wout van den Berg - lid
reinier van der Valk - lid

Website:

Datum goedkeuring jaarrekening: 12-03-2021
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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2020 31-12-2019

Bankrekening RC NL28ABNA0565189956 5280 14762

Spaarrekening NL03ABNA0473063395 31636 31636

Effecten Depot 565189956 176116 161233

Totaal Activa 213032 207631

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2020 31-12-2019

0

Totaal bestemmings reserve 0 0

Totaal algemene reserve 213032 207631

Totaal passiva 213032 207631
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Inkomsten uit donaties en giften 2000

Totaal baten van particulieren 2000 0

Inkomsten uit dividend 3039 4451

Som van de baten 5039 4451

Overige baten 14883 14601

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 19922 19052
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Besteed aan doelstellingen:

- overige bestedingen aan doelstelling 14000 15000

Besteed aan doelstellingen 14000 15000

Wervingskosten:

Totaal Wervingskosten 0 0

Kosten beheer en administratie:

 Contributies 60 0

 Overige kosten beheer
en administratie 162 230

Totaal kosten beheer en
administratie 222 230

Kosten beleggingen 312 274

Som van de lasten 14534 15504

Resultaat

Saldo baten & lasten 5388 3548
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Algemene toelichting

Activiteiten

Zorg, Verzorging en Educatie en Opleiding van jonge mensen in Afrika en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Algemene grondslagen

Algemeen

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

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.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

LET OP! ER IS EEN VERSCHIL VAN -13 TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN & LASTEN.

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.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Het bestuur van stichting Sambo vergaderde 1x in 2020, in verband met de Cofid pandemie werd verder overlegd en
besloten mbv internet en telefoon. In 2020 lag de nadruk op projecten voor vakscholing met de volgende steun:
Stichting ASAP €4000 aanschaf en installatie Animal Feed Unit op landbouwschool in Oualana (Burkina Faso) Stichting
ADAMFO €5000 opvang en scholing van straatkinderen (Ghana) Stichting Hakuna Matate €5000 voor klaslokaal en
onderzoeksruimte bij Landbouwschool in Bonam (Burkina Faso) Een schenking van € 2000 werd ontvangen. Het bestuur
verwacht in de komende jaren de ingezette koers aan te houden. De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, gemaakte kosten kunnen vergoed worden. In 2020 werden geen projecten
bezocht. Sambo heeft

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.

Ratio's

Omschrijving 2020 2019

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 70,3% 78,7%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 96,3% 96,7%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 0,0% 0,0%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 1,5% 1,5%
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 12-03-2021

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

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.

Gebeurtenissen na balansdatum

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