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Alphen aan den Rijn, 28 februari 2013

Geachte dames, weledele heer,

In opdracht van en in overleg met het bestuur van de Stichting Circle4Life hebben wij

het jaarverslag over 2012 samengesteld, één en ander uitgaande van de administratie

van de stichting en de overige verstrekte gegevens en inlichtingen.

De balans per 31 december 2012 sluit met een eigen vermogen van € 2.790,--;

de exploitatierekening over 2012 sluit met een overschot van € 2.391,--.

Dit rapport is als volgt ingedeeld:

  I. Algemeen;

 II. Samenstellingsverklaring;

III. Balans per 31 december 2012;

 IV. Exploitatierekening over 2012;

  V. Gefinancierde projecten in 2012.
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I. ALGEMEEN

===========

In de d.d. 30 november 2011 ten overstaan van Mr. M.J.M. Buller, notaris te Alphen

aan den Rijn, gepasseerde akte van oprichting van de Stichting Circle4Life zijn onder

meer de vestigingsplaats, doelstelling en de taken en bevoegdheden van het bestuur van

de stichting opgenomen.

De stichting heeft ten doel:

a. het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen en hun families in 

   Afrika, in de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning aan hulpbehoevende

   gezinnen, voor wat betreft woonsituaties, voedsel, gezondheid, hygiëne, voorlichting

   en scholing;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

   zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van

sponsoractiviteiten in Nederland alsmede door fondsenwerving.
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II. SAMENSTELLINGSVERKLARING

============================

Aan: het bestuur van Stichting Circle4Life te Alphen aan den Rijn.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij het (in dit rapport opgenomen) jaarverslag 2012 van

Stichting Circle4Life te Alphen aan den Rijn samengesteld op basis van de door het

bestuur verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid

van die gegevens en het hierop gebaseerde jaarverslag berust bij u. 

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake het jaarverslag

te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde

richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het

verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen

resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van het jaarverslag die aan een

accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze het jaar-

verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake

het jaarverslag conform de van toepassing zijnde wet en/of regelgeving.

Alphen aan den Rijn, 28 februari 2013

W.P. van der Leden

Administraties-Belastingen
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III. Balans

===========

ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011

€ €

Liquide middelen 2.790,00 399,00

========= ========

PASSIVA

€ €  

Algemene middelen 2.790,00 399,00

======== ========

-5-



IV. Exploitatierekening 2012

============================

€ € €

Inkomsten

Eenmalige donaties 2.425,--

Cirkel van 100 1.195,--

Business Circle 2.010,--

Sponsoracties 5.018,84

10.649,84

Uitgaven

Besteed in Kenia (zie V. Projecten) 7.177,49

Vrachtkosten computers naar Nairobi 900,--

8.077,49

Overheadkosten

Kamer van Koophandel 24,08

Kosten website 12,23

Kosten geldautomaat Kenia 22,--

Bankkosten 123,04

181,35

8.258,84 —

Exploitatie-overschot 2.391,--

Dit bedrag wordt aan de algemene middelen toegevoegd.
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V. PROJECTEN

============

Keniaanse

Project Omschrijving Shillingen     €

Peter Mutiso Family Schoolkosten, dakplaten, geiten, kippen, zaden, kunstmest 23.815,00 226,50

Doughlas/MaryGrace Fam.Voeding, schoolkosten, ondersteuning Mary bij Comm.of Hope, zaden, kunstmest 72.232,00 687,00

Felix Behandeling rehabilitatiecentrum Ol Kalou, aanschaf korset, vervoer rolstoel, schoolartikelen, voeding 58.757,00 558,84

DISC Juniors Schooluniformen en schoenen voor zestien kinderen, fruit en drinken sporttoernooi april 8.500,00 80,84

Marieta Schoonmaak huisje, reparatie ramen, aanschaf stapelbed en beddengoed en matrassen, voeding 14.539,00 138,28

Evelyn Medische behandeling en kleding voor de vier kinderen, kosten voor het uit huis plaatsen van de 4 kinderen 6.630,00 63,06

Susan Kanini Kosten dovenschool, pers.hygiene Susan, schoolbenodigdheden en uniformen, gebarentaal cursus moeder 39.060,00 371,50

Rose Ziekenhuiskosten en voedsel, medische verzorging en huur huisje tot overlijden 25.859,00 245,95

Waweru/Samuel/Mary Maand voedselsponsoring vader, kosten verblijf Mary en Samuel kindertehuis Gatanga 65.229,00 620,39

Ngotis family Eenmalige voedselsponsoring 2.348,00 22,33

Anthony Bouw huisje, bed en toebehoren en sponsoring schoolkosten en uniform, schoenen e.d. 122.299,00 1.163,19

Catherine family Bouw 2-kamerhuisje, bedden en toebehoren, voedsel, zaden en kunstmest, schoolkosten Hellen 115.337,00 1.096,97

Baby Mercelino Wambua Sponsoring babyvoeding tot vertrek naar kindertehuis voor adoptie 7.950,00 75,61

Paulina Ndula Eenmalige kosten voor bezoek gezin, niet opgenomen in sponsorprogramma 400,00 3,80

Donyo Coffee PriSchool Renovatie kleuterklas, cementvloer, tafels, stoelen, matrassen en schoolbenodigdheden 83.300,00 792,27

Grace/Teresia/babyEllenBegeleiding tienermoeder na bevalling, medische kosten, schookosten zusje, voedsel, maand huur huisje 9.274,00 88,21

Jackline/Ruth Medische behandeling oogziekte Jackline 2.250,00 21,40

Anastaccia/Faith/Mercy Voortraject operatie klompvoeten drie meisjes en onderzoek Ol Kalou mbt opname 10.780,00 102,53

Administration Vergoeding vrijwilligers DISC, telefoon en internetkosten, kantoorartikelen op jaarbasis 85.606,00 814,20

banking cost Bankkosten rekening DISC Kenia voor ontvangst geld C4L 485,00 4,61

754.650,00 7.177,49

In verband met de schommelende koers van de Keniaanse Shilling is de kolom in euro's tegen een gemiddelde koers opgenomen.
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