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Jaarrekening 2016



Toelichting vanuit het bestuur:

The   Rob   Foundation   heeft   weer   goed   jaar   gehad,   waarin   zij   

begonnen   is   haar werkzaamheden structureel uit te voeren en heeft deze ook 

als zodanig uitgebreid.

Het outreach programma* van The Rob Foundation was in 2016 een succes en zal 

medio 2017  uitgebreid  gaan  worden  naar  2  maal  per  week.  Door  deze  

uitbreiding  zal  ons fondswervingsprogramma geïntensifieerd worden.

In 2016 is The Rob Foundation verder gegaan met het afripads** project. Er zijn 

weer 500 meisjes van tussen de 12 en 14 jaar voorzien van deze pads, waardoor 

ze hun dagelijkse bezigheden,  in  het  bijzonder  het  volgen  van  onderwijs,  niet  

hoeven  te  onderbreken gedurende  hun  menstruatie.  Dit  ervaren  we  als  een  

groot  succes  dat  we  in  2017  zullen voortzetten.

* Outreach: Het bezoeken van afgelegen dorpen in een straal van ongeveer 50 

kilometer rond Mukono met een team van 5 deskundigen op sociaal/medisch ** Afripads: Herbruikbaar, uit wasbaar maandverband.



1.4  Begrotingsoverzicht

Begroting Begroting

€

Baten 7.240
5.780 3.970 5.000

Activiteitenlasten 8.279 11.535 6.985 19.220

Bruto exploitatieresultaat -1.039 -5.755 -3.015 -14.220

Verkoopkosten 95 300 739 272

Algemene kosten 310 250

Beheerslasten 95 610 739 522

Exploitatieresultaat -1.134 -6.055 -3.754 -14.492

Rentelasten en soortgelijke kosten 64 160 173 100

Som der financiële baten en lasten 64 160 173 100

Ter  analyse  van  het  resultaat  van  de  stichting  verstrekken  wij  u  de  onderstaande  

opstelling,  welke  is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2016 2015

The Rob Foundation te Bathmen



1.1  Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

31 december 2016 31 december 2015

€ €

14.731 14.929

14.731 14.929Totaal activazijde

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

The Rob Foundation te Bathmen



1.1  Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

31 december 2016 31 december 2015

PASSIVA          € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

14.731 14.929

Totaal passivazijde                                                                     14.731 14.929

The Rob Foundation te Bathmen



1.2  Staat van baten en lasten over 2016
begroting

2016 2016 2015

€ € €

Subsidiebijdrage 2.000

Sponsorbijdragen 7.240 3.780 2.137

Baten 7.240 5.780 2.137

teding baten met bijzondere bestemming 8.279
10.925 6.985

ctiviteitenlasten 8.279 10.925 6.985

Bruto exploitatieresultaat -1.039 -5.145 -4.848

Verkoopkosten 95 450 739

Algemene kosten -

Beheerslasten 95 450 739

-1.134 -5.595 -5.587

Exploitatieresultaat -4

Rentelasten en soortgelijke kosten 64 160 173

Som der financiële baten en lasten 64 -160 173

Resultaat uit gewone exploitatie -1.198 -5.755 -5.760

Resultaat -1.197 -5.755 -5.760

The Rob Foundation te Bathmen



1.3  Toelichting op de jaarrekening

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

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

Financiële baten en lasten

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.

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.

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 financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

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 van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 

verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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

The Rob Foundation te Bathmen



1.4  Toelichting op de balans
ACTIVA  VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

Liquide middelen
Spaarrekening bank 10.261 14.041

Rekening-courant bank 3.470 888

13.731 14.929

The Rob Foundation te Bathmen



1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

2016 2015

€ €

Stand per 31 december         13.731 14.929

Bestemmingsreserves

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Investeringsverplichtingen

The Rob Foundation te Bathmen

Per balansdatum bedraagt de niet in de balans opgenomen investeringsverplichting voor 



1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten
betroting 

2016 2015

€ € €

Subsidiebaten

Subsidiebaten - Vervoer - - 663

Subsidie - Afripads - - 1.172

1.835

Sponsorbijdragen

Ontvangen Donaties
7.240 2.137

Besteding baten met bijzondere 
Tamar - onkosten vergoeding & verzekering 4.179 4.250 1.865

Outreach (Noah's Ark) 2.100 3.675 3.075

Afripads - pads 2.000 3.000 2.045

Autoproject
8.279 10.925 6.985

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 200 240

Website 95 100 257

Kosten auteurs rechten 242

95 300 739

Algemene kosten

Overige algemene kosten         150

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 160 163

Bankkosten buitenland - 10

160 173

The Rob Foundation te Bathmen



BATHMEN,

The Rob Foundation



Voor akkoord: R. Alberts R.B.J. Elshof

Bathmen Bathmen

The Robfoundation had geen werknemers in dienst in 2016

Het bestuur bestond per ultimo 2016 uit:

Dhr. Steve Goossens Voorziter

Mevr. Sylvia Goossens Secretaris

Dhr. Jan Jurriaan Schokking Penningmeester

Dhr. Jos Freskes Bestuurslid

Dhr. Dennis Damink Bestuurslid

Bathmen, 28 mei 2017

Het Bestuur

The Rob Foundation te Bathmen

3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling 

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond 

van artikel 2:396 Lid 7 BW.

3.3  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de bestuursvergadering van begin 2016. Het bestuur heeft de 

3.2  Controle kascommissie

Omtrent de vaststelling van het vermogen heeft de kascommissie een controle uitgevoerd. Zij heeft geen

opmerkingen geplaats.

bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

3.4  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

3.5  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum bekend, die een nadere toelichting wenselijk achten.

Werknemers 

Bestuur


