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ALGEMEEN

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 21 april 2015 werd de Stichting Foundations for Farming Nederland per
genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63195267.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Foundations for Farming Nederland wordt in artikel 2 van de
statuten als volgt omschreven:
1. Het duurzaam verbeteren van het welzijn van mensen en gemeenschappen in
ontwikkelingslanden op basis van de principes van Foundations for Farming.
2. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:
- M.C. Rozema
- A.W. Joosse
- J.A. Dam
- H. van Veldhuisen

Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

31-12-18 31-12-17
€ In % € In %

Giften en baten uit fondsenwerving 56.581 100,0% 74.182 100,0%
Verstrekte giften 70.775 125,1% 77.000 103,8%

Bruto exploitatieresultaat -14.194 -25,1% -2.818 -3,8%

Kosten
- Algemene kosten 918 1,6% 784 1,1%

Totale Kosten 918 1,6% 784 1,1%

Netto winst / (verlies) -15.112 -26,7% -3.602 -4,9%



Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Financieringsoverzicht 31-12-18 31-12-17
€ €

Vastgelegd op korte termijn:
Liquide middelen 14.623 29.735

14.623 29.735
Af: kortlopende schulden 0 0

Werkkapitaal 14.623 29.735

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen 14.623 29.735

Deze financiering vindt plaats met:
Eigen vermogen 14.623 29.735

14.623 29.735
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BALANS per 31 december 2018

ACTIVA 31-12-18 31-12-17
€ €

Vlottende activa
- Liquide middelen 14.623 29.735

14.623 29.735

Totale activa 14.623 29.735
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PASSIVA 31-12-18 31-12-17
€ €

Vrij besteedbaar vermogen
- Continuïteitsreserve 14.623 29.735

14.623 29.735

Totale passiva 14.623 29.735



STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2018

31-12-18 31-12-17
€ €

Giften en baten uit fondsenwerving 56.581 74.182
Verstrekte giften 70.775 77.000

Bruto exploitatieresultaat -14.194 -2.818

Kosten
- Algemene kosten 918 784

Totale Kosten 918 784

Netto winst / (verlies) -15.112 -3.602



TOELICHTING

Algemeen

Organisatie
Stichting Foundations for Farming Nederland, statutair gevestigd te Houten is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 63195267.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Foundations for Farming Nederland, statutair gevestigd te Houten, bestaan
voornamelijk uit:
1. Het duurzaam verbeteren van het welzijn van mensen en gemeenschappen in
ontwikkelingslanden op basis van de principes van Foundations for Farming.
2. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Kruidentuin 12 te Houten.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten 
en lasten.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij
de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe
bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen 
beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties
zonder winststreven'.



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld,
gewaardeerd tegen nominale waarde.



Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of
diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen,
alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeind uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment
dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn
overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode 
toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerlasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Activa

Liquide middelen

31-12-18 31-12-17

- Rekening courant 14.623 29.735

Totaal 14.623 29.735

Passiva



Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Continuïteitsreserves
Continuïteitsreserve 14.623 29.735

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 29.735 33.337
Bestemming resultaat boekjaar (15.112) (3.602)

Stand per 31 december 14.623 29.735



TOELICHTING

Toelichting op de staat van baten en lasten

Giften en baten uit fondsenwerving
31-12-18 31-12-17

- Vaste donaties 34.627 35.314
- Overige donaties 7.985 13.368
- Giften tbv bouwproject 3.000 25.500
- Giften Crosspoint goes Malawi 2019 10.969 0

Totaal giften en baten uit fondsenwerving 56.581 74.182

Verstrekte giften
31-12-18 31-12-17

- Project Maluwa Ministries 14.600 54.000
- Kosten levensonderhoud werkers Malawi 36.000 0
- Uitgaven bouwproject trainingscentrum 14.200 20.500
- Uitgaven Crosspoint goes Malawi 2019 5.975 0
- Overige projecten 0 2.500

Totaal verstrekte giften 70.775 77.000

Kosten
31-12-18 31-12-17

- Algemene kosten 918 784

Totaal 918 784


