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Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 9.668 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -5.332, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Educational Project Food Village te Hoorn is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Educational Project Food Village. 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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3                ALGEMEEN

3.1                Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door de volgende personen:
De heer R.B. Wissink (voorzitter)
De heer B.R.J. Wissink (secretaris)
De heer J.P.M. Mooijman (bestuurslid)
De heer T.P. den Ouden (bestuurslid)

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 30 januari 2013 verleden voor notaris mr. Corien Elise Jonker te Hoorn is opgericht de
stichting Stichting Educational Project Food Village. 

3.3                Doel van de stichting

De stichting heeft tot doel het initiëren en financieren van tuinbouwprojecten nabij scholen in ontwikkelingslanden,
en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

3.4                ANBI status

Vanaf de oprichtingsdatum is de stichting  door het ANBI team van de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling (ANBI).

3.5                Verwerking van het verlies 2016

Het verlies ad € 5.520 is in mindering gebracht op debestemmingsreserves.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.

S.B.P.T. van Kleef 
Registeraccountant              
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 152 152
Liquide middelen  (2) 9.516 14.846

 9.668 14.998

 9.668 14.998
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31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Algemene reserve 9.654 14.986

Kortlopende schulden  (4)

Overlopende passiva 14 12

 9.668 14.998
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
Baten

Donaties  (5) 5.910 10.417

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Projecten  (6) 9.400 12.033

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving  (7) 1.669 3.768

Saldo voor financiële baten en lasten 11.069 15.801

Rentelasten en soortgelijke lasten  (8) 173 136

Saldo -5.332 -5.520

Resultaatbestemming

Algemene reserve -5.332 -5.520
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft tot doel het initiëren en financieren van tuinbouwprojecten nabij scholen in ontwikkelingslanden,
en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Vestigingsadres

Stichting Educational Project Food Village (geregistreerd onder KvK-nummer 57115117) is feitelijk gevestigd op
Zuiderplantsoen 73 te Hoorn.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisatie-
zonder-winststreven (RJ 640).

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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 de nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de
kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 152 152

Overlopende activa

Nog te ontvangen giften 152 152

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 9.516 14.846
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PASSIVA

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

3. Eigen vermogen

Algemene reserve 9.654 14.986

2017

€

2016

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 14.986 20.506
Resultaatbestemming -5.332 -5.520

Stand per 31 december 9.654 14.986

4. Kortlopende schulden

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 14 12

Overlopende passiva

Bankkosten 14 12
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Realisatie
2016

€
5. Donaties

Donaties en andere opbrengsten 5.910 10.417

Besteed aan de doelstellingen

6. Projecten

Mama Kevina Secondary School 8.800 -
De Masaku School for the Physically Handicapped 600 12.033

9.400 12.033

7. Lasten fondsverwerving

Advertenties- en reklamekosten 151 -
Reis- en verblijfkosten 1.518 3.768

1.669 3.768

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

In overeenstemming met de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten 173 136
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

  
R.B. Wissink B.R.J. Wissink

  
J.P.M. Mooijman T.P. den Ouden
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