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Bestuur van de stichting Circle4Life 

Lisdodde 133 

2408 LE  Alphen aan den Rijn    januari 2022 

 

 

 

Geachte bestuur,  

 

 

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

hebben wij de jaarrekening over 2021 samengesteld op basis van de ons 

tere beschikking gestelde administratie van de Stichting en de overige 

verstrekte gegevens en inlichtingen.  
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BALANS 

 

 

 

  

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020

Vorderingen

Vooruitbetaalde huur kantoor Kenia 486,99 453,07

486,99 453,07

Liquide Middelen

ING Bank, Rek Crt 4.206,84 4.596,12

ING Betaalrekening KES 1.765,53 822,01

ING Spaarrekening 13.200,16 2.561,52

Kasgeld in Kenia 241,68 133,82

19.414,21 8.113,47

Totaal 19.901,20 8.566,54

PASSIVA

Overige reserves 19.901,20 8.566,54
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

  

2021 2020

BATEN

Baten van particulieren

Eenmalige dotaties 4.709,25 4.492,92

Circle van 100 5.107,50 5.182,50

Sponsoracties 1.902,45 2.201,15

Baten van bedrijven

Business Circle 6.275,00 6.955,00

Baten van andere organisaties zonder winststreven 17.750,00 3.250,00

Totaal Baten 35.744,20 22.081,57

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Projecten in Kenia 18.577,93 20.196,76

Salarissen personeel 3.211,38 3.183,89

Huisvestingskosten 1.044,89 1.206,49

Kantoorkosten 56,82 100,68

Vervoerkosten 877,24 683,25

Communicatiekosten 512,19 309,78

Voedsel Kerst en inkoop Wisdom Jiko's 555,28

Sosure AFRIpads 242,69

Koersverschillen (598,48) (128,32)

24.237,25 25.795,22

Overhead kosten

Kosten website 87,08 42,79

Bankkosten 247,38 535,44

Vliegtickets Kenia (638,64) 1.237,11

Kosten Sponsorakties 476,47 406,05

172,29 2.221,39

Totaal Lasten 24.409,54 28.016,61

Resultaat 11.334,66 (5.935,04)

Het resultaat wordt toegevoegd/(onttrokken) aan overige reserves
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ALGEMENE TOELICHTING 

 

Activiteiten 

 

De Stichting is opgericht op 30 november 2011 ten overstaan van Mr. 

M.J.M Buller, notaris te Alphen aan den Rijn. In de oprichtingsakte zijn 

onder meer de doelstelling en de taken en bevoegdheden van het bestuur 

van de Stichting opgenomen: 

 

De Stichting heeft ten doel: 

 

1. Het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen en 

hun families in Afrika, in de vorm van tijdelijke financiele onder-

steuning aan hulpbehoevende gezinnen, voor wat betreft woonsi-

tuaties, voedsel, gezondheid, hygiene, voorlichting en scholing. 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren-

staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn.  

 

De Stichting financiert haar doel door het organiseren van sponsoractivi-

teiten in Nederland, fondsenwerving en het werven van particuliere en za-

kelijke sponsoren.  

 

Adres van de Stichting: 

Lisdodde 133 

2408 LE  Alphen aan den Rijn 

Website: www.circle4life.nl 

Informatie: info@circle4life.nl 

KvK 54062217 

RSIN 851141043 

 

Statutaire vestigingsplaats: Alphen aan den Rijn 

 

Bestuursleden: 

E.L. van Gemert - Binnekamp 

K.C. van Gemert - Secretaris 

C. Wittkampf - algemeen bestuurslid 

mailto:info@circle4life.nl
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Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn van 

kleine fonds wervende organisaties zoals die door de Raad voor de Jaar-

verslaggeving, jaareditie 2020.  

 

Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs.  

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden en 

staan vrij ter besteding aan de stichting. Buitenlandse valuta is ongere-

kend tegen jaareind koers. 

 

Overige reserve 

Het bedrag van de overige reserves is vrij beschikbaar voor de doelstellin-

gen van de Stichting.  

 

Grondslagen voor de Staat van baten en lasten 

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

het jaar.  
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Toelichting op de balans 

 

 

 

 

Het resultaat wordt toegevoegd/(onttrokken) aan overige reserves

Overige reserves 2021 2020

stand per 1 januari 8.566,54 14.501,58

Positief (negatief) saldo baten en lasten 11.334,66 (5.935,04)

Stand per 31 december 19.901,20 8.566,54



 

 

 

Specificatie bestedingen aan projecten in Kenia 

 

 

projectcode projectnaam Omschrijving

12008DONY Susan Kanini Onderwijs basisschool en dovenschool 115,69€         

12010GATA Waweru Thiongo maandelijkse voedselpakket en medische zorg 247,48€         

12012BARI Anthony Ndolo schoolkosten basisschool en middelbare school 314,39€         

13031DONY Joseph Elim schoolkosten middelbare school 227,64€         

13036KITA Jane Syowai schoolkosten basisschool en middelbare school 932,76€         

13039MITH Joseph Kimani schoolkosten basisschool en achterstallige kosten dovenschool 236,71€         

13040MAKU Beatrice Nduko schoolkosten basisschool en maandelijks voeselpakket 344,88€         

14044KWET Stephen Malandi achterstallige schoolkosten dovenschool 28,46€           

14051UAMA Onesmus Musyoki schoolkosten basisschool en revalidatiecentrum Ol Kalou 764,88€         

14053KITA Serah Kavuli schoolkosten basisschool, maandelijks voedselpakket 477,24€         

16065KIBO Kaiko Fam schoolkosten basisschool 132,60€         

16066DONY Mary/Njimi huur kamer en maandelijks voedselpakket 329,76€         

16072UAMA Uamani Pri School voorlichting leerlingen 93,50€           

18077DONY Immaculate Akoth (Dedii) verblijf revalidatiecentrum Ol Kalou en school, vervoer van en naar Ol Kalou 1.175,69€     

18084ITET Priscilla Mweke tijdelijk voedselpakket 65,04€           

18086KITI Eunice Mbeke achterstallige schoolkosten dovenschool 24,39€           

18087MITH John Mundia schoolkosten basisschool 3 kids, uniform, speciale voeding baby, mnd voedselpakket en medische kosten baby 1.374,19€     

19089UAMA Teresia Mwelu schoolkosten basisschool en maandelijks voeselpakket 428,54€         

19091UAMA Christine Ndunge schoolkosten basisschool en maandelijks voeselpakket 432,28€         

20092DONY Agnes Kalondu kosten ziekenhuis na overlijden oma, schooluniformen en schoolkosten basisschool 741,26€         

20096KITA Franciscah Wanza schoolkosten basisschool en maandelijks voeselpakket 690,00€         

20097KAMU John Mwangi bouw huis, bedden & toebehoren en maandelijks voedselpakket 2.820,41€     

20098KWET Grace Nzilani - Faith oppaskosten baby, opleiding kapster, speciale voeding en mnd voedselpakket en fruit baby, medische zorg 1.565,45€     

20094KAMU Alice Muoti vervoerskosten voor huisbezoek en uitreiking wasbaar maandverband 32,52€           

21099UAMA Mary Nditi psychische hulp, maandelijks voedselpakket en opleiding naaister 2.082,85€     

21100DONY Josephine Watwi bouw huis, bedden & toebehoren, schoolkosten basisschool, schooluniformen, mnd voedselpakket 2.411,06€     

21101DONY Grace Mbatha schoolkosten basisschool, schooluniformen, maandelijks voedselpakket 488,29€         

18.577,93€   



 

 

Samenstellingsverklaring 

 

Aan: Het bestuur van de Stichting Circle4Life te Alphen aan den Rijn 

 

Opdracht: Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de 

Stichting Circle4Life opgemaakt. Deze jaarrekening is door ons samenge-

steld op basis van de door u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat 

uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 

2021 met de daarbij behorende toelichting.  

Naast de toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.  

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de in-

formatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben 

onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u 

aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.  

 

Op grond van bovenstaand kunt u van ons verwachten dat wij de jaarre-

kening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grond-

slagen voor financiële verslaglegging. In dit geval is de jaarrekening op-

gesteld in overeenstemming met de richtlijn van kleine fonds wervende 

organisaties zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving laatstelijk 

is gepubliceerd op 11 december 2016. 

 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit 

het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling 

aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van 

de jaarrekening. 

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 

ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 

met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.  

Wel willen wij een compliment uitspreken voor een uitermate nauwkeurig 

en netjes gevoerde administratie over het betreffende jaar. 

 

Alphen aan den Rijn,  

 

 

Peter Chaudron 
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Vaststelling en Goedkeuring 

 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en 

goedgekeurd op  

 

                            2022 

 

 

Een statutaire regeling inzake de bestemming van het saldo van baten en 

lasten is er niet. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het 

vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opge-

nomen. 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die een 

materieel effect hebben op deze jaarrekening. 

 

 

E.L. van Gemert – Binnekamp 

 

 

K.C. van Gemert 

 

 

C. Wittkampf 


