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Aan het bestuur van
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1621MA Hoorn

Ter attentie van het bestuur

Kenmerk 1698 - 2021
Behandeld door T. Groenewoud
Datum 7 juli 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 9.707 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.564, 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 2021 en de staat van baten
lasten over 2021 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 zijn 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.

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 dan ook ervan 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.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting Educational Project Food Village met
als doel Stichting Educational Project Food Village in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te
maken. Onze samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Educational Project
Food Village en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Hoorn, 7 juli 2022

Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.

S.B.P.T. van Kleef 
Registeraccountant              
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Was getekend



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)
J.P.M. Mooijman (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 2020

Het verlies ad € 10.236 is in mindering gebracht op debestemmingsreserves.
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Jaarverslag Food-Village 2021.

Zoals u al van ons gewend bent willen wij op het eind van het jaar verslag uitbrengen van
wat er bij onze lopende projecten in Afrika tot stand is gekomen en wat wij als Food-Village
met uw hulp hebben kunnen realiseren in 2021.
Schreven wij in ons jaarverslag van 2020 dat de uitbraak van de pandemie grote gevolgen
had voor onze lopende projecten en voor de lokale bevolking, helaas moeten wij constateren
en accepteren dat Covid anno 2021 de wereld nog steeds in zijn greep heeft.
Ons voornaamste doel in 2021 was dan ook om de projecten in de lucht te houden en de
lokale teams de financiële ondersteuning te geven waar dat nodig was.
Deze ondersteuning bestond in 2021 voornamelijk uit het beschikbaar stellen van de
financiële middelen voor de samenwerking met KTM-team van East-West Seeds en de teelt
technische ondersteuning door onze agrarische consultant Joel Ofufa.

Verder hebben wij de projecten ondersteund met de aankoop van zaden, kunstmest en
gewasbescherming. Ook onderhoud en vervanging van irrigatiesystemen zijn door ons
gefinancierd in 2021.
Maar naast de steun aan onze projecten hebben wij ook een aantal kleine boeren in de
directe omgeving van onze projecten ondersteund om ze kennis en nieuw inzicht te geven in
teelttechnieken met als doel, het verbeteren van de opbrengst Met deze ondersteuning
profiteren niet alleen de leerlingen van de scholen maar ook de lokale bevolking van het
unieke concept van Food -Village.
Helaas zijn wij niet in de gelegenheid geweest om onze projecten te bezoeken. Maar de
rapporten die wij van de projectteams mochten ontvangen geven ons een goed overzicht van
de situatie en we zien dat de lokale teams er alles aan doen om onder deze moeilijk
omstandigheden het hoofd boven water te houden.
De Opany school Tororo Oeganda.
Dit is het laatste project dat door Food – Village in 2020 is opgezet. Helaas hebben wij dit
project nog niet kunnen bezoeken. Bij dit project zijn wij in Januari 2021 een samenwerking
aangegaan met KTM-team van East- West Seeds. Solome Abalo lid van dit  KTM-team is 4
maanden gestationeerd geweest bij de Opany school. Food Village heeft de kosten van
huisvesting en levensonderhoud op zich genomen en East west Seeds heeft Solome Abalo
vrijgemaakt om de kennis over te brengen.

● Samen met onze consultant Joel Ofufa  heeft Solome teams voor de gewassen, kool,
tomaten, aubergines, pompoen, groene paprika, watermeloen, aubergine begeleid en
specifieke kennis bijgebracht over deze gewassen voor het  proces van zaaien tot het
oogsten.

● Ook zijn 5 er demo percelen opgezet voor de lokale boeren in de tuinen van het
Opany en Mama Kevina project de demo projecten waren voor de gewassen tomaten



en aubergines. Boeren konden hier meeliften en de kennis opdoen om later op hun
eigen farm te gebruiken

● Er is met groot succes een open dag georganiseerd met 50 boeren uit de omgeving
om te laten zien wat er bereikt kan worden met kleine aanpassingen.

● Verder zijn er 5 praktische en theoretische trainingen gegeven aan de teams van de
Opany School – Mama Kevina en St Mary college. Onderdeel van deze trainingen
waren zaailing productie, bodem- en waterbeheer, bemesting, gewasbescherming en
veilig gebruik van pesticiden.

● Ook voor 15 tot 20 boeren uit de omliggende gemeenschap is deze training gegeven
● Samen met Joël heeft Solome meegewerkt aan een regelmatige monitoring van alle

locaties, zowel bij alle Food Village-projecten als technische ondersteuning aan
enkele adoptieboeren

● Er is ook een regelmatig uitwisselingsbezoek georganiseerd tussen St Mary’s in
Bukedea en de Opany school een Mama Kevina school.

Wij zijn East – West Seeds en speciaal Solome Abola dankbaar voor deze geboden kans en
hopen dat deze kennis een olievlek gaat worden.
Mama Kevina School in Tororo.
Dit was ons eerste project in Oeganda en wordt geleid door Zr Mary Clare Busingy. Er zijn
daar weinig nieuwe ontwikkelingen. Het project draait nog steeds naar tevredenheid en nadat
er een aantal reparaties uitgevoerd zijn aan het irrigatiesysteem zijn de gewassen weer in
een betere conditie dan het afgelopen voorjaar. Maar ook blijkt weer dat agrarische
ondersteuning van groot belang is. Joël Ofufa woont in Tororo en daarom bezoekt hij dit
project elke week wat leidt tot een goed resultaat.
Onderhoud van de tuin moet nog uitbesteed worden omdat nog niet alle leerlingen op school
aanwezig zijn die normaal gesproken het wieden, planten en zaaien uitvoeren, het inhuren
van externe krachten brengt extra kosten met zich mee.
Ook omdat nog niet al de leerlingen door de Covid op school aanwezig zijn, worden de
groenten van de tuin verkocht op de lokale markt Er werd in de maanden september/ oktober



voor €300,- aan groenten verkocht, dit is voor lokale begrippen een aanzienlijk bedrag.
Helaas is het kippenhok nog steeds niet bevolkt maar wij hopen hier met de steun van de
sponsors hier in 2022 weer verandering in te brengen.

St Mary’s college in Bukedea:
Dit project is verder verwijderd van de twee andere locaties en voor ondersteuning wordt dit
project door de reisbeperkingen minder bezocht. Wel heeft het team met succes
deelgenomen aan de trainingsdagen bij de Opany-school Het is goed om te zien dat dit team
zelf initiatieven neemt om tot verbeteringen te komen. Het is jammer dat bij de installatie van
de druppelleidingen in 2018 het verkeerde materiaal geleverd is, Daarom moeten in 2022
alle leidingen vervangen worden. Maar toch zijn we ook trots op dit team met de behaalde
resultaten in deze moeilijke tijd.



Gitothua Kenia:
Dit was de start van onze stichting en wij zijn er trots op dat dit project na een dip weer
helemaal terug is. De investeringen die we gedaan hebben in de vervanging van de irrigatie
in 2020 beginnen zijn vruchten af te werpen. Het is duidelijk te zien dat de tuinman Henry
waar wij in 2012 mee gestart zijn weer terug is De tuin is weer in uitstekende conditie vrij van
onkruiden en de opbrengst is een mooie basis voor de lunch van de kinderen. Er is voor
2022 een verzoek van het team ontvangen voor vervanging van het vogelnet en de palen
voor ondersteuning hiervan. Wij gaan proberen om dit verzoek te voldoen. Dit is waar we het
voor doen. Iets opstarten het vertrouwen geven, waar nodig bijsturen met als resultaat een
zelfstandig draaiend project. Ondanks critici, het blijkt dat het mogelijk is in Afrika.

Masaku school Machakos Kenia:
Over dit project is weinig nieuws te vertellen en de contacten met de school zijn minimaal.
Omdat het hier om kwetsbare kinderen gaat met geestelijk en lichamelijke handicap is de
situatie hier zorgelijk. Bij navraag blijkt dat door de lockdown de tuinman vertrokken is naar
zijn geboortestreek en met de opgedane kennis een farm voor zichzelf is begonnen. Ook dit
kunnen wij als Food -Village als een succes zien.  Maar het is een groot gemis voor het
lokale team, maar zij hebben aangegeven dat er een nieuw team wordt opgezet en het
project weer opgepakt gaat worden. Ze zijn zichzelf terdege van bewust dat het concept
Food-Village tot de Covid uitbrak, zeer waardevol was. Het laatste bericht was dat er geen
besmettingen zijn en de kinderen zover als mogelijk zich houden aan de preventieve
maatregelen. Mocht er van hun kant een verzoek komen om voor ondersteuning dan zullen
wij als Food-Village dit zeker overwegen ondanks dat het project al bijna 5 jaar zelfstandig is.



Tot besluit.
Zoals we al vorig jaar hebben aangekondigd worden er door Food-Village geen nieuwe
projecten meer gepland, wij zullen ons meer richten op ondersteuning van de lopende
projecten. De grootste investering zal zijn, het weer bevolken van de kippenhokken. Kiwanis
West- Friesland wil Food-Village hierbij ondersteunen. Met hun jaarlijkse wijnactie hopen zij
€3500,- binnen krijgen. Wij zullen dit bedrag gaan gebruiken voor onze projecten in Oeganda
voor de aanschaf van 3 keer 100 kippen en de inkoop van voer voor het eerste half jaar.
Vooral de inkoop van voer is een te grote investering voor onze projectteams. Wij zijn
Kiwanis West-Friesland hiervoor zeer erkentelijk.
Verder zullen wij weer gaan investeren in opleiding en consultancy voor onze projecten in
Oeganda.
Begeleiden van 30 kleine boeren uit de directe omgeving van de projecten
Ondersteuning bij de inkoop van zaad – gewasbeschermingsmiddelen – bemesting en
algemeen onderhoud.
In samenwerking met Our energy foundation willen wij de mogelijkheden onderzoeken van
het gebruik van een solarsysteem bij de projecten.

Tot zover ons verslag over 2021, als bestuur zijn we nog steeds gedreven om met beperkte
middelen een zo groot mogelijk resultaat te bereiken. Wij zijn er trots op dat wij ondanks de
moeilijke tijden toch de lokale teams konden motiveren en zien 2022 dan ook met alle
vertrouwen tegemoet. Natuurlijk kunnen wij niets zonder de steun van onze sponsors en
donateurs.

Daarom zijn wij onze vaste donateurs en sponsors weer veel dank verschuldigd
East-West seeds Enkhuizen
Kiwanis West-Friesland
Gourmet Grootebroek
Kaap Hoorn Accountants
Stichting de Zilveren rozenkrans Opmeer
Stichting Auxilia Wervershoof
Personeelsvereniging Syngenta Enkhuizen.
40 MM Venhuizen.
Sneeboer & Zn Grootebroek
Piet Mulder Amsterdam
Gasservice Noordholland BV.

De stichting Food-Village wenst u fijne kerstdagen en zeer voorspoedig 2022



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 9.707 6.143

 9.707 6.143
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Algemene reserve 9.707 6.143

 9.707 6.143
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Donaties  (3) 8.094 8.905

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Projecten  (4) 3.355 16.847

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving  (5) 1.041 2.133

Saldo voor financiële baten en lasten 3.698 -10.075
Rentelasten en soortgelijke lasten  (6) -134 -161

Saldo 3.564 -10.236

Resultaatbestemming

Algemene reserve 3.564 -10.236
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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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Educational Project Food Village is feitelijk en statutair gevestigd op Zuiderplantsoen 73  te Hoorn en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57115117.

 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar.

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten
en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
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Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van
baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet
volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s)
respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als
besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt
geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald
inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming.
Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in
de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

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

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

1. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 9.707 6.143
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

2. Reserves en fondsen

Algemene reserve 9.707 6.143

2021

€

2020

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 6.143 16.379
Resultaatbestemming 3.564 -10.236

Stand per 31 december 9.707 6.143
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
3. Donaties

Donaties en andere opbrengsten 8.094 8.905

Besteed aan de doelstellingen

4. Projecten

Opany school Tororo/Mama Kevina Secondary School 3.355 16.847

5. Lasten fondsverwerving

Advertenties- en reklamekosten - 51
Reis- en verblijfkosten 1.041 2.082

1.041 2.133

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

In overeenstemming met de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

Financiële baten en lasten

6. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten 134 161
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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 
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