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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2021

31-12-2020

Bankrekening

Lopende rekening

3082

1965

Spaarrekening

Bedrijfsspaarrekening

0

0

3082

1965

31-12-2021

31-12-2020

Aisha - Speak Up! Deel 1

0

0

Aisha - School in Hospital
Mediams

0

0

0

0

Totaal algemene reserve

3082

1965

Totaal passiva

3082

1965

Totaal Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project

Totaal bestemmings reserve
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Staat van Baten en Lasten
Baten

Inkomsten uit donaties en giften
Waarvan:

Aisha - School in Hospital
Mediams

Inkomsten uit overige baten van
particulieren

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

3876

0

500
816

0

Totaal baten van particulieren

4692

0

Inkomsten uit baten van bedrijven

4029

0

Aisha - Speak Up! Deel 1

2409

Aisha - School in Hospital
Mediams

607

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven

1580
Aisha - Speak Up! Deel 1

Som van de baten

0

1500
10301

0

Inkomsten ontvangen als
tegenprestatie voor de levering van
producten

0

0

Overige baten

0

0

10301

0

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

4409

0

607

0

- overige bestedingen aan doelstelling

2999

0

Besteed aan doelstellingen

8015

0

Folders en banieren

128

0

Website en hosting

300

0

Kosten mailing acties

498

0

Overige kosten eigen
fondswerving

0

0

926

0

0

0

60

0

200

0

260

0

9201

0

1100

0

Besteed aan doelstellingen:
Aisha - Speak Up! Deel 1
Aisha - School in Hospital Mediams

Wervingskosten:

Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:
Kosten administratie
Contributies
Overige kosten beheer
en administratie
Totaal kosten beheer en
administratie
Som van de lasten
Resultaat
Saldo baten & lasten
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Algemene toelichting
Activiteiten
Over Stichting Aisha & Friends: Stichting Aisha & Friends ondersteunt educatieve projecten voor kansarme kinderen
(primary) en jongeren (secondary) in de landen Kenia en Tanzania. Vanuit haar pedagogische en creatieve expertise
ontwikkelt het Aisha & Friends team educatieve materialen, - concepten en de bijbehorende trainingen rondom diverse
life skills. In onze laagdrempelige verhalen/materialen staat het 8 jarige meisje Aisha centraal. Aisha & Friends werkt
samen met meerdere lokale partners in Kenia en Tanzania. Lokale partners inventariseren de vraag naar educatieve
projecten en zijn coördinerend in de uitvoering. Aisha & Friends werkt per deﬁnitie vraag-gestuurd. Trainingen en
materialen maken we altijd in samenspraak met de doelgroep. Daar waar mogelijk produceren we materialen ter
plaatse.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Eﬀecten
Eﬀecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
LET OP! ER IS EEN VERSCHIL VAN -17 TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN & LASTEN.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Na een succesvolle start in 2020 waarin het kinderboek 'Aisha & Moses strong against Corona Virus' in 20 landen werd
afgenomen (bereik zo'n 95.000 kinderen en hun gezinnen), in 5 talen digitaal wordt verspreid, bereiken ons in 2021 veel
nieuwe vragen voor educatieve ondersteuning. We kiezen voor een duidelijke focus. In Kenia en Tanzania vinden we
actieve lokale partners met een duidelijke educatieve vragen. De samenwerking resulteert in een tweetal nieuwe
projecten die worden opgestart (Aisha - Speak Up! Deel 1 en Aisha - School in Hospital) en waarvoor steun wordt
gevonden bij Wilde Ganzen. De methode/training 'Aisha, how do you feel?' wordt ontwikkeld en gepubliceerd en is de
basis voor onder meer het Speak Up! project. Daarnaast wordt de basis gelegd voor 'Aisha in Hospital' een methode die
teachers helpt bij sociaal emotionele ondersteuning aan kinderen in ziekenhuizen. Andere projecten staan in de steigers
voor realisatie in 2022. Het team met vrijwilligers groeit naar 9 enthousiaste vrijwilligers. De basis van donateurs en
giften groeit gestaag en we gaan een samenwerking aan met de Hogeschool Utrecht voor de vormgeving van de Aisha
& Friends marketing. Kortom: een vliegende start in 2020 krijgt een succesvol vervolg in 2021. Op weg naar meer mooie
projecten....!
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's
Omschrijving

2021

2020

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten"

9,0%

nan%

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten"

10,1%

nan%

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten"

87,1%

nan%

2,8%

nan%

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten"
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 11-06-2022
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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