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Jaarrekening 2021 
  
Financieel beleid 
Het Financieel Verslag geeft de jaarrekening getrouw weer in overeenstemming met de RJ 650 
(Fondsenwervende instellingen). Deze jaarrekening is gebaseerd op een rapportageperiode van één 
jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Alle bedragen zijn in euro's. 
 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Opbrengsten en uitgaven worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Transacties in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers van de transactiedatum. In vreemde valuta luidende activa en passiva 
worden per balansdatum omgerekend in de functionele valuta tegen de wisselkoers van die datum. De 
koersverschillen worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 

   
 
Toelichting op de belangrijkste punten: 

- Donateurs hebben de stichting dit jaar gesteund met EUR 45.058.  
- Door Covid konden er in 2021 geen events (o.a. de jaarlijkse Female Leadership Journey) 

plaatsvinden, hetgeen van invloed is geweest op de hoogte van de totale inkomsten. 
- In totaal is er in 2021 EUR 50.705 ten gunste van de vrouwen overgemaakt naar onze partners 

in Azië. Dit was in de vorm van een lening, in de vorm van een grant, gelden voor 
trainingsdoeleinden en voor Covid noodhulp. 

- De Covid-19 situatie in Azië was in 2021 nog steeds zeer ernstig. Om vrouwen te kunnen 
helpen, hebben wij tijdens de eerste Coronagolf in 2020 een noodhulp programma voor onze 
partners opgezet. Normaliter verstrekt MVM uitsluitend middelen ten behoeve van het 
ondernemerschap van de vrouwen. MVM is geen noodhulporganisatie, maar om de 
bedrijvigheid weer op te starten is er in 2021 nog EUR 6.375 overgemaakt uit hoofde van 
Covid hulp. 
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- Het totaal overzicht is als volgt: 
 

Land Microkrediet Grant Training Covid hulp 
Bangladesh  5.500  550 1.000 
India 24.800  2480 3.500 
Vietnam  10.000 1.000 1.000 
Sri Lanka      875 
Totaal    50.705 30.300 10.000 4.030 6.375 

 
- Gelden voor grants, trainingen en Covid hulp worden geboekt als kosten en zijn terug te 

vinden in de staat van lasten. 
- Leningen worden geactiveerd op de balans onder het revolverende fonds. Jaarlijks bekijken 

we of er dient te worden afgeschreven op deze hoogrisico leningen en wat het koersverschil is. 
Evenals eerdere jaren schrijven we, voorzichtigheidshalve, af als we (nog) niet alle informatie 
van de partners hebben ontvangen. Dit wil echter niet zeggen dat de informatie later alsnog 
verstrekt kan worden en het betekent ook niet dat er geen leningen meer  uit staan bij de 
vrouwen. 

- In verband met hernieuwde wet- en regelgeving in een aantal Aziatische landen is besloten om 
vanaf 2022 bij nieuwe projectaanvragen grants toe te kennen in plaats van leningen (zie ook 
toelichting bestuursverslag). 

- De toelichting van dit jaarverslag gaat over de huidige manier van vastleggen. 
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Balans  
 

BALANS 2020 2021 

Revolverend Fonds 431,300 472,060 
Vorderingen 0 0 
Vooruitbetaalde bedragen 0 0 
Liquide middelen 83,029 75,181 
      
Totaal activa 514,329 547,241 
  

 
  

Continuiteits reserve 12,500 12,500 
Revolverend fonds reserve 431,300 472,060 
Bestemmingsreserve 68,394 60,546 
  

 
  

Langlopende schulden 0 0 
Kortlopende schulden 0 0 
Vooruitontvangen bedragen 2,135 2,135 
     
Totaal passiva 514,329 547,241 

 
Staat van Baten en Lasten 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 2021 

Fondsenwerving 75,483 45,058 
Interest inkomen 0 0 
      
Som van de baten 75,483 45,058 
      
Besteding t.b.v. de doelstelling 222,178 10,470 
Wervingskosten 97 0 
Kosten van beheer en administratie 906 1,677 
      
Som van de lasten 223,181 12,147 
      
Netto resultaat -147,698 32,912 
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Toelichting op de balans 
Financiële activa (1) 
De Financiële Activa bestaat uit het Revolverende fonds. Dit zijn de leningen die aan onze partners 
worden verstrekt, waarmee ze microkredieten verstrekken aan de vrouwen in de landen waar we actief 
zijn. Zo vertegenwoordigen ze de microkredieten die aan de verschillende projecten worden verstrekt. 
Bij het verstrekken van de (revolverende) lening aan onze partnerorganisaties in de verschillende 
landen zorgen we ervoor dat de microkredietleningen aan de vrouwen in de projecten alleen kunnen 
worden verstrekt onder de voorwaarden zoals gesteld door onze stichting. 
 
De looptijd van een microkrediet aan de vrouwen is over het algemeen 1 jaar. Ons doel is natuurlijk 
dat iedere vrouw haar lening binnen dit jaar terugbetaalt, maar omdat de leningen worden verstrekt aan 
(zeer) arme vrouwen is het risicoprofiel van deze leningen ook erg hoog. In de afgelopen jaren hebben 
onze partners echter melding gemaakt van hoge terugbetalingspercentages van de leningen van deze 
arme vrouwen. Nadat de vrouwen hebben terugbetaald, kan de partner de gelden opnieuw uitzetten bij 
een nieuwe groep vrouwen. 
 
We doen goed relatiemanagement met onze partners. Normaal gesproken bezoeken we de projecten en 
controleren we ter plaatse de boeken. Jaarlijks krijgen we van al onze partners een opgave van de 
stand van zaken. De leningen worden bijgehouden in lokale valuta’s, maar in Nederland worden deze  
gerapporteerd in euro’s, hetgeen jaarlijks een koersverschil tot gevolg heeft. De afschrijvingen zijn 
boekhoudkundig (geen cash out).  
 
Onderstaand overzicht van de totale Revolverende Fonds  
 

Totale Fonds 

  

2021 

Stand partners per 1 januari 2021 431,300 
Additioneel verstrekt aan bestaande partners 30,300 
Afschrijving  -19,043 
Koersverschil   29,504 
Totaal per 31 december 2021   472,060 

 
 
 
Onderstaand een gedetailleerd overzicht van de Financiële Activa en het aantal partners per land. 
 
 
Country  Project  2020 2021  
Bangladesh           

   3 partners    48.595 75.242 

   Additioneel verstrekt aan bestaande partner 32.500 5.500 

 Afschrijving 0 -352 

 Koersverschil -5.853 4.874 

   Totaal  75.242 85.264 

India           

   10 partners   188.336 120.555 

   Additioneel verstrekt aan bestaande partners 24.821 24.800 

 Afschrijving -72.149 -72 

   Koersverschil -20.453 7.158 

   Totaal  120.555 152.441 
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Indonesia           

   4 partners   56.763 53.786  

   Additioneel verstrekt aan bestaande partner 3.265 0  

 Afschrijving -698 -129 

   Koersverschil -5.545             3.108  

   Totaal  53.786 56.764  

Laos           

   2 partners  35.341 31.027  

   Additioneel verstrekt aan bestaande partner 0 0  

 Afschrijving 0 -7.880 

 Koersverschil -4.314 -3.298 

   Totaal  31.027 19.849  

Nepal           

   3 partners   66.270 50.730 

   Additioneel  verstrekt aan bestaande partner 0 0 

 Afschrijving -8.683 -10.610 

   Koersverschil -6.857 10.319 

   Totaal  50.730 50.439 

Sri Lanka           

   4 partners  55.331 11.569 

 Additioneel verstrekt aan bestaande partner 0 0 

 Afschrijving -38.160 0 

   Koersverschil -5.602 -215 

   Totaal  11.569 11.354 

Vietnam           
 4 partners  106.387 88.392 

   Additioneel  verstrekt aan bestaande partner 0 0 

 Aflossing -10,000 0 

 Afschrijving 0 0 

   Koersverschil -7.995 7.558 

   Totaal  88.392 95.949 

           

 TOTAAL     431.300 472.060  
  
 
Debiteuren (2)   
Er zijn geen debiteuren 
     
Vooruitbetaalde bedragen (3) 
In 2021 zijn er geen vooruitbetaalde bedragen ontvangen. 
  
Liquide middelen (4)   

Liquide middelen 2020  2021  

Triodos  72.316  75.035  
ING  10.713  146  
Totale liquide middelen 83.029  75.181  
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De bankrekening bij de ING Bank werd niet meer gebruikt. De gelden zijn overgemaakt naar de 
rekening bij Triodos Bank en per april 2022 is de rekening opgeheven. 
Dit betekent dat alle transacties nu via de zakelijke rekening gaan van de Triodos Bank. 
 
 
Eigen vermogen (5)   
 

Resultaatbestemming Continuiteitsreserve 
Revolverend 
Fonds 
Reserve  

Bestemmingsreserve 

Reserves en fondsen 2020 12.500 431.300 68.394 
Bestemming resultaat 2021 0 40.760 -7.849 
        
Reserves en fondsen 2021 12.500 472.060 60.546 

 
 
Continuïteitreserve 
Het bestuur van de stichting heeft besloten dat er te allen tijde een reserve van EUR 12.500 aanwezig 
moet zijn om de stichting in staat te stellen aan alle kortlopende verplichtingen te voldoen en eventuele 
toekomstige onverwachte kosten te dekken. Het bedrag blijft in 2021 ongewijzigd.  
 
Revolverendfonds reserve 
De Revolverend fonds reserve bestaat uit het eigen vermogen dat wordt gebruikt om de verschillende 
lokale projecten te financieren of te verstrekken in overeenstemming met het doel van de stichting. De 
mutatie in 2021 is EUR 40.760 waarmee het totaal uitkomt op EUR 472.060. 
 
Het bestemmingsresultaat 2021 van EUR 40.760,- is positief en is als volgt opgebouwd: 
-mutatie leningen:      + EUR 30.300,- 
-(voorzichtigheidshalve) afschrijvingen op leningen:   -  EUR 19.043,- 
-stijging van alle vreemde valuta ten opzichte van de euro:  + EUR 29.504,- 
          EUR 40.760,- 
Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve bestaat uit een deel van het eigen vermogen en het nettoresultaat dat conform 
het doel van de stichting nog beschikbaar is voor (toekomstige) financiering van de projecten.  
 
Crediteuren (6) 
Er zijn in 2021 geen verplichtingen naar crediteuren. 
  
Vooruitontvangen bedragen (7) 
Dit bedrag betreft een vooruitontvangen bedrag uit 2020 in verband met een toekomstige Female 
Leadership journey. 
  



   
 

 13 

Toelichting bij Staat van Baten en Lasten 
 
Baten (8)  

Inkomsten  2020  2021  

Donaties  Particulieren 38.778 37.176  
   Stichtingen en verenigingen 11.500 2.524  
   Bedrijven  7.585 5.359  
Events  17.620 0  
Totale baten fondsenwerving 75.483 45.058  
Rente inkomsten 0  0  
Som van de baten 75.483  45.058  
  
De particuliere donaties kennen een stabiele basis. Door een eenmalige gift van een stichting ten 
behoeve van Covid hulp was het bedrag aan donaties stichtingen in 2020 hoger dan in 2021. In 2021 
konden er geen events plaatsvinden. De jaarlijkse Female Leadership Journey (FLJ) kon door de 
corona maatregelen ook geen doorgang vinden.  
 
Uitgaven ten behoeve van de doelstelling (9) 
 

Lasten 2020 2021 

Uitgaven ten behoeve van de doelstelling    
Covid grants en trainingen 35,272 10,405 

Koersresultaat 56,618 -29,504 
Afschrijvingen 119,690 19,043 
Grant 10000 10,000 
Representatie kosten 0 321 
Bankkosten projecten (variabel) 597 205 
Reiskosten 0 0 

Besteding ten behoeve van de doelstelling 222,178 10,470 
Internet (website) kosten 97 0 

Fondswervingskosten 0 0 
Wervingskosten 97 0 
Verzekeringen & overige kosten 765 1,483 
Vaste bankkosten 141 193 
Kosten van beheer en administratie 906 1,677 

Som van de lasten 223,181 12,147 
 
Besteding t.b.v. de doelstelling 
Additioneel is er EUR 50.705 overgemaakt aan onze partners (leningen, grant, covid grants en 
trainingen). Dit bedrag wordt in de staat van Baten en Lasten gecorrigeerd met de zogenaamde non 
cash items (geen uitgaven), te weten het valuta- en wisselkoersresultaat en de afschrijvingen. De som 
van de ‘besteding t.b.v. de doelstelling’ komt daarmee uit op EUR 10.470. Hierna volgt de toelichting 
per onderdeel. 
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Covid grants en trainingen 
Een bedrag van 10.405 euro is ten laste van de Lasten geboekt. Dit bedrag bestaat uit Covid hulp, 
zijnde 6.375 euro aan Covid grants en uit trainingskosten (zijnde 4.030 euro). De trainingen bedragen 
gemiddeld 10% van de nieuw verstrekte microkredieten (10% van 40.300 euro). 
 
Microkredietleningen kunnen worden verstrekt in de vorm van een lening danwel in de vorm van een 
grant. Voor de nieuwe projecten is additioneel 40.300 euro overgemaakt, waarvan een bedrag van    
30.300 euro aan leningen (zie hiervoor bij toelichting Financiële Activa) 
 
Grant 
In verband met nieuwe regelgeving, kunnen NGO’s in Vietnam geen vreemde valuta leningen meer 
aangaan. Ter uitbreiding van een bestaand microkredietproject is daarom een grant (gift) van 10.000 
euro verstrekt aan partner CWCD. 
 
Valutaresultaten en afschrijvingen  
 

Land 2020 Additionele 
funding 

Afschrijving 
oninbare 
vorderingen 

Koers 
resultaat 2021 

Bangladesh 75,242 5,500 -351 4,874 85,264 
Cambodia 0 0 0 0 0 
India 120,555 24,800 -72 7,158 152,441 
Indonesia 53,786 0 -129 3,108 56,764 
Laos 31,027 0 -7,880 -3,298 19,849 
Nepal 50,730 0 -10,610 10,319 50,438 
Sri Lanka 11,569 0 0 -215 11,354 
Vietnam 88,392 0 0 7,558 95,949 
Totaal 431,300 30,300 -19,043 29,504 472,060 

 
 
De verslaglegging is in het Nederlands, al onze projecten worden gefinancierd in lokale valuta. 
Daarom loopt Microkrediet voor Moeders een valutarisico. In 2021 resulteerde dit in een positief 
valuta/wisselkoersresultaat van EUR 29.504 (alle vreemde valuta ten opzichte van de euro in 2021).  
 
Zoals eerder vermeld, verstrekt MVM projecten met een hoog risico op waardevermindering van 
oninbare vorderingen. In 2021 hebben we besloten om EUR 19.043 af te schrijven.  
 
Representatiekosten 
De representatie kosten bedragen EUR 321 voor beeldmateriaal MVM campagne. 
 
Reiskosten 
Er zijn geen reiskosten gemaakt, omdat de projecten vanwege Covid 19-beperkingen niet zijn bezocht 
in 2021. 
 
Bankkosten (variabel) 
EUR 205 aan gemaakte bankkosten in verband met de overboekingen naar internationale 
bankrekeningen van onze Aziatische partners. 
 
Wervingskosten  
Er zijn geen wervingskosten gemaakt in 2021. 
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Kosten van beheer en administratie   
Verzekeringen en overige kosten 
Aan relevante verzekeringen is EUR 278 betaald. De overige kosten ad EUR 1.205 waren 
voornamelijk eenmalige kosten, zoals portokosten, kosten voor een kennissessie, etc.  
 
Bankkosten (vast) 
Aan vaste bankkosten is EUR 193 betaald. Dit zijn kosten voor het aanhouden van de bankrekening 
bij Triodos bank. 
 
 
Cashflow    

Kasttroom 2020 2021 

Nettoresultaat -147,698 32,912 
-/- koersresultaat 56,618 -29,504 
+ afschrijving oninbare vorderingen 119,690 19,043 
 + verandering in vooruitontvangen/vooruitbetaalde bedragen -24,119 0 
      
Kasstroom uit operationele activiteiten 4,491 22,451 
      
-/- nieuwe leningen verstrekt aan partners -50,586 -30,300 
 + aflossingen 0 0 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -50,586 -30,300 
     
Totaal nettokasstroom -46,095 -7,849 
      
kaspositie begin van het jaar 129,125 83,029 
kaspositie einde jaar 83,029 75,181 

 


