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p/a Zuiderkeerkring 264
2408 TH Alphen aaan den Rijn

Alphen aan den Rijn, 5 februari 2014

Geachte dames, weledele heer,
In opdracht van en in overleg met het bestuur van de Stichting Circle4Life hebben wij
het jaarverslag over 2013 samengesteld, één en ander uitgaande van de administratie
van de stichting en de overige verstrekte gegevens en inlichtingen.
De balans per 31 december 2013 sluit met een eigen vermogen van € 6.618,80;
de exploitatierekening over 2013 sluit met een overschot van € 3.828,80.
Dit rapport is als volgt ingedeeld:
I.
II.
III.
IV.
V.

Algemeen;
Samenstellingsverklaring;
Balans per 31 december 2013;
Exploitatierekening over 2013;
Gefinancierde projecten in 2013.
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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 2013 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 jaarverslag 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, 5 februari 2014

W.P. van der Leden
Administraties-Belastingen
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III. Balans
===========
ACTIVA

Liquide middelen
ING-Bank, betaalrekening 5368172
ING-Bank, betaalrekening 7401534
ING-Bank, spaarrekening 5368172
Transitorische post, opname geldautomaat
Transitorische post, onbekende opnamen
Kasgeld in Kenia

Vorderingen
Lening u/g Margerete Njeri

31 december 2013

31 december 2012

€

€

5.561,31
1.546,47
0,37
344,40 ─
1.052,18 ─
201,68
__________

2.557,07
404,30
--,-171,37 ─
--,---,-__________

5.913,25

2.790,--

705,55
__________

--,-__________

6.618,80
==========

2.790,-==========

€
6.618,80
==========

€
2.790,-==========

PASSIVA
Algemene middelen
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IV. Exploitatierekening 2013
============================
€

€

Inkomsten
Eenmalige donaties
Cirkel van 100
Business Circle
Sponsoracties

€
10.817,43
1.530,-1.354,50
9.754,30
_________
23.456,23

Uitgaven
Besteed in Kenia (zie V. Projecten)
Overheadkosten
Kosten website
Kosten geldautomaat Kenia
Bankkosten

19.239,52

14,97
94,50
278,44
________
387,91
_________
19.627,43 —
_________

Exploitatie-overschot

3.828,80
=========

Dit bedrag wordt aan de algemene middelen toegevoegd.
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V. PROJECTEN
============
Keniaanse
Shillingen

Project

Omschrijving

Peter Mutiso Family
Doughlas/MaryGrace Fam.
Felix
DISC Juniors
Marietta
Francisca
Susan Kanini
Esther Mbithe
Waweru/Samuel/Mary
Myke Tyson
Anthony
Catherine family
Nicodemus Mutuka
Alex Maluni
Donyo Cofee Nursery
Grace/Teresia/babyEllen
Administration
Joseph Elim
Alfonce Muindi
Patricia Mueni
Jane Syowai
Ritha Ndila
Joseph Kimani
Beatrice Nduku

Voedsel
Voeding, ondersteuning Mary bij Community of Hope
Voeding, bed, medicijnen, voedingssupplementen, luiers
End of Year Party
Schoolkosten
Bedden en toebehoren
Kosten dovenschool, pers.hygiene Susan, schoolbenodigdheden en uniformen
Bedden en toebehoren, bouw huisje, medische kosten, fysiotherapie, voedsel, zaden
Maandelijkse voedselkosten, bouwkosten huisje en toilet
Vervoerskosten huisbezoek
Bouw huisje, medische kosten, zaden, sponsoring schoolkosten en uniform, schoenen e.d.
Schoolkosten Hellen, zaden, kunstmest, bed met toebehoren
Voeding
Schoolkosten, medische kosten
Matrassen
Medische kosten, tehuis- en schoolkosten zusje, voedsel, huur huisje, bedden
Vergoeding vrijwilligers DISC, telefoon en internetkosten, kantoorartikelen op jaarbasis
Schoolkosten, bedden
Medische kosten, voedsel
Voedsel, transportkosten kliniek, medische kosten
Bouw huisje, zaden, bedden en toebehoren
Medische kosten oogkliniek
Medische kosten hoortest
Familiesupport voedsel en medicijnen
Fundraising support Claire Operation
Grandmother Kamahuha eenmalige voedselkosten

UWEP

In verband met de schommelende koers van de Keniaanse Shilling is de kolom in euro's tegen een gemiddelde koers opgenomen.
UWEP
Nyoda
Gatanga Furaha
Kiota/Kumbatio
Township
Esther Mbite

Solarlight project
Schoolgeld 9 kinderen Secundary School
Support Samuel/Mary
Support Teresia
Zuid-Afrika project Tafelsig
Sponsoring acute medische kosten Paul

5.150
46.066
81.550
700
6.878
25.050
32.869
241.555
160.754
7.000
122.089
32.195
9.295
160.541
6.600
87.707
247.196
44.880
108.149
11.740
112.085
7.660
19.590
2.000
5.000
1.000

45,41
406,19
719,07
6,17
60,65
220,88
289,82
2.129,93
1.417,46
61,72
1.076,53
283,88
81,96
1.415,58
58,20
773,36
2.179,67
395,73
953,61
103,52
988,32
67,54
172,74
17,64
44,09
8,82

1.585.299

13.978,49

40.000

351,86
2.603,56
1.450,-320,-350,-185,61
19.239,52

20.000
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€

