Aan het bestuur van de
Stichting Circle4Life
p/a Zuiderkeerkring 264
2408 TH ALPHEN AAN DEN RIJN
JAARVERSLAG 2014
================

Aan het bestuur van de Stichting Circle4Life
p/a Zuiderkeerkring 264
2408 TH Alphen aaan den Rijn

Alphen aan den Rijn, 8 januari 2015

Geachte dames, weledele heer,
In opdracht van en in overleg met het bestuur van de Stichting Circle4Life hebben
wij het jaarverslag over 2014 samengesteld, één en ander uitgaande van de administratie
van de stichting en de overige verstrekte gegevens en inlichtingen.
De balans per 31 december 2014 sluit met een eigen vermogen van € 14.936,86;
de exploitatierekening over 2014 sluit met een overschot van € 8.318,06.
Dit rapport is als volgt ingedeeld:
I.
II.
III.
IV.
V.

Algemeen;
Samenstellingsverklaring;
Balans per 31 december 2014;
Exploitatierekening over 2014;
Gefinancierde projecten in 2014.
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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.
Daarnaast worden zowel particuliere als zakelijke sponsoren geworven.
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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 2014 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, 8 januari 2015

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
Rente 2014 ING-Bank spaarrekening
Vooruitbetaalde huur januari en februari 2015

31 december 2014

31 december 2013

€

€

5.776,17
201,92
9.000,37
183,67 ─
--,---,-__________

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

14.794,79

5.913,25

--,-16,78
142,53
__________

705,55
--,---,-__________

14.954,10
==========

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

€
14.936,86

€
6.618,80

17,24
__________

--,-__________

14.954,10
==========

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

PASSIVA
Algemene middelen
Schulden op korte termijn
Voorgeschoten door Margarete Njeri
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IV. Exploitatierekening 2014
============================
€

€

Inkomsten
Eenmalige donaties
Cirkel van 100
Business Circle
Sponsoracties

€
27.270,82
2.302,50
4.596,-14.348,69
_________
48.518,01

Kosten in Kenia
Besteed aan projecten in Kenia
(zie V. Projecten)
Salarissen personeel
Opleidingskosten personeel
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Vervoerkosten
Communicatiekosten
Verblijf- en representatiekosten
Contributies en heffingen
Koersverschillen

32.681,25
3.219,95
328,52
835,17
722,20
605,25
582,30
73,44
203,20
3,24 —
_________
39.248,04

Overheadkosten
Kosten website
Kosten van werving van gelden
Bankkosten

16,20
728,47
207,24
_________
951,91
_________
40.199,95 —
_________

Exploitatie-overschot

8.318,06
=========

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

Omschrijving

kes
€
Peter Mutiso
Schoolkosten, materialen en uniform en schoenen broer Njoki middelbare school
37.203
323,34
Mike Tyson
Bijdrage schoolmaterialen en schooluniform, schoenen en transport van en naar Machakos
32.814
285,19
Doughlas
Voedsel support MaryGrace bij Community of Hope
53.278
463,05
Felix
Operatie ziekenhuis Kijabe, vervoer van en naar ziekenhuis en medische kosten en controles
201.184
1.748,51
Susan
Schoolkosten Susan Kambui school for the deaf, school materialen, medische hulp vader John, school kosten zus Catherine, solar
134.379
1.167,90
Waweru
Maandelijks voedsel en transport, medische kosten Samuel bij Gatanga childrens home
48.818
424,28
Anthony
Medische kosten en schoolkosten Anthony en broertje/zusjes
64.643
561,82
Catherine
Transport kosten tbv solar lamp
1.800
15,64
Grace/Teresia
Maandelijks voedsel, babysitter, opleiding kapster, huur huisje, medische kosten kind, excl. €480 kosten Teresia kindertehuis Kiota138.040
1.199,72
Alex Maluni
Medische kosten tweeling Ol Kalou, schoolkosten tweeling Ol Kalou en zus Anastaccia middelbare school
208.757
1.814,33
Nicodemus
Schoolkosten en materialen eerste termijn vader Nicodemus
12.020
104,47
Francisca
Bouw huis, bedden en beddengoed, schoolkosten 6 kinderen en schooluniformen, solar
258.595
2.247,48
Esther Mbithe (Paul)Maandelijks voedsel en medische kosten, fysiotherapie Paul en occ.therapie
151.585
1.317,44
Joseph Elim
Schoolkosten en uniformen drie kinderen en maandelijks voedsel vanaf september 2014, solar lamp
38.910
338,17
Alfonce
Medische kosten en voedsel
88.930
772,90
Patricia Mueni
Maandelijks voedsel en medische kosten
127.479
1.107,93
Jane Syowai
Voltooing huis, donatie kippen en zaden, schoolkosten drie kleinzoons
105.091
913,36
Ritha Ndila
Medische kosten oma Ritha en schoolkosten kleinzoon David
25.679
223,18
Beatrice/Kevin
Renovatie huis en schoolkosten
90.648
787,83
Joseph Kimani
Schoolkosten kleuterschool John, dovenschool en transport van en naar Machakos Joseph, bouw huis, donatie voedsel, zaden, solar
281.979
2.450,71
Beatrice Nduku
Maandelijks voedsel, renovatie huisjes en schoolkosten kleinkinderen
163.025
1.416,87
Maureen
Huisbezoek eerste intake
700
6,08
Josephine
Medische kosten Victoria, hulp bij bouw huis, donatie bedden, beddengoed en eenmalig zaden en voedsel
242.402
2.106,74
Stephen Malandi
Schoolkosten, uniform, schoenen, materialen voor Machakos dovenschool, eenmalige sponsoring schoolkosten zus
180.342
1.567,37
Joshua
Medische kosten, fysiotherapie, Occ.therapie
94.794
823,87
Kevin/Johanna
Maandelijks voedsel, schoolkosten Kevin en broer Jozephat, solar
77.389
672,60
Baby Pauline
Babyvoeding en medische kosten
68.188
592,63
Lilian Nzilani
Medische kosten en vervoer naar ziekenhuis
60.684
527,41
Charles Musyoki
Renovatie huis en schoolkosten
69.487
603,92
__________ __________
transporteren

3.058.843
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26.584,77

kes
3.058.843

Transport
Onesmus
Everlyn Nzembeki
Serah Kavuli
Miriam Kavuli
Christine Wanza
Veronica Nduko
Damaris Muuna
Miscellaneous
Nyoda Initiatives
UWEP
Wisdom Stoves

Medische onderzoeken Onesmus, schoolkosten drie kinderen en maandelijks voedsel vanaf september 2014
Transport kosten voor intake gesprek Ndula
Maandelijks voedsel vanaf september en afbetaling lening bed Serah
Hulp bij bouw huis, maandelijks voedsel vanaf september 2014
Reiskosten en gesprek ivm school 2015
Medische kosten en transport Veronica
Intake gesprek voor medische hulp 2015
Donatie fiets aannemer, vervoer en kosten eten drie weeskinderen naar tante in Makongeni
Schoolkosten middelbare school 9 kinderen sloppenwijk Korogocho termijn twee en drie 2014
Aanschaf solar lampen projecten C4L en support projecten UWEP met eenmalige donatie
Aanschaf demo model jiko en de twee eerste kooktoestellen voor projecten C4L

In verband met de schommelende koers van de Keniaanse Shilling is de kolom euro's tegen een gemiddelde koers opgenomen.
Overige uitgaven projecten Afrika :
Stichting Kumbatio Maandelijkse bijdrage Teresia bij kindertehuis Kiota
Nyoda Initiatives Betaling eerste termijn middelbare school 9 kinderen Korogocho
Sila NPO Durban
Aanschaf meubelen naschoolse opvang en sportkleding kinderen
Bahati Mzuri Kenya Sponsorbijdrage Mary-Lewis

€
26.584,77

94.560
821,83
500
4,35
16.065
139,62
90.940
790,37
5.230
45,45
8.070
70,14
1.000
8,69
13.600
118,20
67.160
583,70
178.500
1.551,36
12.400
107,77
__________ __________
3.546.868

30.826,25

480,00
750,00
600,00
25,00
__________
32.681,25
==========
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