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Adres van de stichting:
Postbus 123
2740 AC Waddinxveen
Kvk nummer: 08132604
RSIN nummer: 814423929
Statutaire vestigingsplaats: Waddinxveen
Bestuursleden:
Jan-Willem van den Brink - Voorzitter
Eduard Vel Tromp - Penningmeester
Anton Verschoor - Algemeen Directeur
Website: http://www.guardian-angels.nl
Datum goedkeuring jaarrekening: 25-05-2020
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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Bankrekening

Betaalrekening

1423

5394

Spaarrekening

Spaarrekening

1

1500

1424

6894

31-12-2019

31-12-2018

0

0

0

0

Totaal algemene reserve

1424

6894

Totaal passiva

1424

6894

Totaal Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project

Totaal bestemmings reserve
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Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

Inkomsten uit donaties en giften

26281

23302

Totaal baten van particulieren

26281

23302

Som van de baten

26281

23302

6295

11265

32576

34567

Overige baten
Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

0

0

1155

1098

833

1989

1988

3087

3195

3628

Totaal kosten beheer en
administratie

3195

3628

Som van de lasten

5183

6715

27393

27852

Besteed aan doelstellingen:
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten:
Website en hosting
Overige kosten eigen
fondswerving
Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:
Overige kosten beheer
en administratie

Resultaat
Saldo baten & lasten
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Algemene toelichting
Activiteiten
Stichting Guardian Angels Nederland is opgericht in onoﬃcieel gestart in 2000 met als doel; service en ondersteuning
verlenen bij voornamelijk Christelijke evenementen. Vanaf 2009 is de stichting verbonden aan diverse organisaties in
Burkina Faso, West-Afrika, waar de ﬁnanciële en materiële opbrengsten worden gebruikt voor diverse medische- en
trainingsdoeleinden om het leven te verbeteren van (lokale) bevolking. Eind december 2016 is Foundation Guardian
Angels Burkina Faso opgericht, hierdoor zullen alle projecten in West - Afrika onder hun verantwoording vallen. A.C.
Verschoor neemt daarin deel aan het bestuur.

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 32863 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
In 2017 hebben wij bij diverse evenementen mogen lopen zoals Opwekking en Vrij Zijn. Naast deze grote evenementen
hebben wij bij diverse kleine en grote projecten mogen assisteren. De giften hieruit hebben wij ingezet in onze projecten
in Burkina Faso. Momenteel ondersteunde projecten draaiend onder de verantwoording van Guardian Angels Burkina
Faso. • Guesthouse: We bieden een ‘bed and breakfast’ aan voor internationale stichtingen die maatschappelijk werk
verrichten in de regio. Ook staat de deur open voor de lokale bevolking en toeristen. Het guesthouse heeft als doel de
maatschappelijke positie van onze werknemers te ondersteunen en in het verlengde hiervan de situatie van familie en
dorp te verbeteren. Momenteel bied het huis ook onderdak aan een ex gedetineerde, de gastvrouw en haar zusje.
Hiervoor woonden zij in de sloppenwijken op een ijzerwerkplaats. Nu kan zij vanaf hier haar werkzaamheden doen en de
gasten verzorgen. Alhoewel er nog meer bedden en kasten aangeschaft moeten worden zijn de gasten die zijn geweest
dik tevreden over de locatie, het eten en de service. Ook kregen we complimenten dat alles er netjes uitzag. •
Gastvrouw: Nadat onze gastvrouw Lorita met een aantal gezondheidsproblemen rondliep, hebben we naast het
ondersteunen van Lorita, besloten om een medisch onderzoek te laten doen bij haar 2 kinderen en haar zusjes. De arts
heeft besloten dat een herhaaldelijke inenting nodig is. Wij geven hier ﬁnanciële ondersteuning. • Sponsorkind Desirée:
Hij heeft zichzelf als doel gesteld om douanier te worden. Hij is hier nu ook hard voor aan het knokken. We ondersteunen
zijn karatelessen en zijn droom om verder te komen. Als hij zo door gaat, ziet zijn toekomst er goed uit. • Familie van
Desirée: We hebben de familie van Desirée bezocht. Ze hebben wel water, maar geen geld om stroom te betalen.
Hierdoor kunnen de kinderen ’s-avonds na 18:00 geen huiswerk meer maken. Als de nood te hoog word om te kunnen
blijven eten dragen wij hier zorg voor. Ook kunnen we de familie en broer van Desirée helpen om hem de
timmerwerkzaamheden in het guesthouse te laten doen. • Materialen: Door de jaren heen zijn er ondertussen al heel
wat medische materialen verstuurd. Een groot gedeelte hiervan gaat naar een ziekenhuis (“Hôpital Paul VI”) of een
scholencomplex waar een verpleegster (Salimata) is gestationeerd. Het aanvoeren van de materialen gebeurd via
container, maar ook kleinschalig d.m.v. het meenemen in koﬀers. • Container: In 2017 is een 40 ft container gestuurd
naar Burkina Faso. Hierin zaten onder andere medische materialen, kleding, meubels en een auto. De auto zal worden
gebruikt om vervoer te hebben naar de projecten. De hulpgoederen zijn naar diverse projecten in de regio Koudougou,
Kaya en Ouagadougou gebracht. Hiervan wordt een apart verslag van op de website vermeld. • Restaurant: In 2019 is
een er samen met de hulp van Gabriël ﬁnanciële bescherming een lokaal restaurant geopend in Ouagadougou. Deze is
overgedragen aan de eigenarese die hiermee zichzelf en haar kinderen in hun onderhoud kan voorzien. 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 (bestuurs reizen naar projecten). De stichting heeft geen werknemers in
dienst. 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 (bestuurs reizen naar projecten).
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. 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).

Ratio's
Omschrijving

2019

2018

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)

0,0%

0,0%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

0,0%

0,0%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

6,1%

8,9%

61,6%

54,0%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten
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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: 25-05-2020
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.

Stichting Guardian Angels Nederland - Jaarrekening: 2019 | pagina 9 van 9

