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Jaarverslag 
 
Het bestuur van Stichting Kalinga, statutaire vestigingsplaats Utrecht, biedt hierbij haar 
jaarrekening over het boekjaar lopende van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 aan. 
Dit jaarverslag voldoet aan Richtlijn 650 voor fondswervende instellingen. Dit is één van de 
eisen die het CBF stelt aan fondswervende instellingen die het CBF-keurmerk voor kleine 
goede doelen mogen gebruiken. 

Algemene informatie 
 
Stichting Kalinga is in het jaar 2000 opgericht en wordt sindsdien volledig door vrijwilligers 
gerund. De stichting werft in Nederland fondsen die op de Filippijnen besteed worden aan 
verschillende projecten die gericht zijn op het creëren van kansen voor de kinderen die leven 
rondom de Payatas vuilnisbelt aan de rand van Manilla. De inzet betreft voornamelijk financiële 
ondersteuning.  
 
 

  
 
 
De hulp die Stichting Kalinga biedt heeft altijd een structureel karakter. De stichting ondersteunt 
projecten die de vicieuze armoedecirkel waarin kinderen zich bevinden helpen doorbreken. De 
kinderen wordt een handvat geboden waarmee ze uiteindelijk zelf die plek in de maatschappij 
kunnen opeisen waar ze recht op hebben. Projecten die enkel werken als een ‘pijnstiller’ en 
alleen op korte termijn effectief zijn, maar niet leiden tot structurele veranderingen, passen niet 
binnen de doelstellingen van Kalinga. Zelfredzaamheid staat continu centraal. 
 
Vanaf 2003 steunt Stichting Kalinga ‘eigen’ projecten die samen met de partnerstichting Kalinga 
at Pag-Ibig op de Filippijnen ten uitvoer worden gebracht. Het hoofdproject is de Papaya School 
(lagere school) en in het verlengde hiervan bestaat het Apple Project (studiebeursprogramma) 
en het Pineapple project (een inkomens genererend project voor betrokken ouders).  
 
Leerlingen die hun jaren op de Papaya School hebben doorlopen komen - op bepaalde 
voorwaarden - in aanmerking voor een studiebeurs. De projecten van Kalinga zijn relatief 
kleinschalig en hebben een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers bij de projecten en 
de kinderen en gezinnen die daarvan deel uitmaken.  
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Gang van zaken gedurende het boekjaar  

Op de Filippijnen  
Zoals ieder jaar startte ook in juni 2020 weer een nieuwe groep leerlingen op de Papaya 
School. Het totaal aantal leerlingen veranderde nauwelijks, aangezien er vanzelfsprekend ook 
een leerjaar uitstroomde. Het totaal aantal leerlingen nam slechts met 1 toe van 208 naar 209.   
 

In het schooljaar 2019-2020 (dat in juni 2019 startte) ontvingen 142 leerlingen een studiebeurs 
via het Apple Scholarship programma. Met deze beurs gaan leerlingen naar een middelbare 
school of college / university. In juni 2020 kwam, doordat er meer leerlingen instroomden dan 
uitstroomden, het totaal aantal leerlingen met een studiebeurs op 150. 
 
In het voorjaar en de zomer van 2020 studeerde de vierde lichting leerlingen af die vanaf grade 
1 via de projecten van Kalinga naar school zijn geweest. Het vinden van een baan was echter 
gezien de inmiddels ingezette Corona pandemie wat moeilijke dan andere jaren. Gelukkig 
hebben de meeste leerlingen evengoed snel een vaste aanstelling gekregen.  
 
2020 was op verschillende vlakken een moeilijk jaar. De lockdown die in maart 2020 startte is 
voor onderwijs het gehele jaar (en ook daarna) actief gebleven en leerlingen zijn vanaf dat 
moment geen enkele keer op school geweest. Het heeft een tijd geduurd voor de overheid 
akkoord gaf op onlineonderwijs en het zal duidelijk zijn dat het in de gebieden waar Kalinga 
werkzaam is, een moeilijk werkbare manier van onderwijs geven is. Veel leerlingen hebben 
geen eigen telefoon of tablet, laat staan een laptop of pc. Bovendien is ook (goedwerkende) wifi 
is over het algemeen niet beschikbaar. Dankzij donaties van lokale rotaryclubs, oproepen vanuit 
International School Manila en sponsoren uit Nederland, hebben uiteindelijk veel leerlingen toch 
een device in bruikleen gekregen, al dan niet om te delen met broertjes, zusjes en leerlingen uit 
dezelfde straat. Daarnaast hebben we al snel besloten om de leerlingen iedere week een data-
kaart te geven waarmee ze 2 dagen per week onbeperkt toegang tot het internet hadden. Op 
deze dagen werden hun lessen gegeven. 
 
 
 



  Jaarverslag 2020 

 5 

 
Vooral het eerste halfjaar van de pandemie ging de aandacht vooral uit na de gevolgen van alle 
maatregelen, meer dan na de ziekte zelf. Een tijd lang mocht er niet gewerkt worden en dat 
betekende dat er ook geen inkomsten waren. Omdat er over het algemeen geen spaargeld is, 
betekent een dag geen inkomsten al snel dat er ook  
 
geen geld voor basale dingen als eten is. In veel gezinnen was er honger en om toch aan eten 
te kunnen komen, werden door veel gezinnen leningen tegen woekerrentes afgesloten. Al snel 
hebben we toen besloten om met een deel van het jaarbudget, aangevuld met gedoneerd geld 
uit Nederland en de Filippijnen iedere week een voedselpakket aan elk gezin uit te delen. Dit 
hebben we gedaan tot het moment dat de online lessen mochten starten, aangezien toen ook 
voor iedere leerling elke week een datakaart aangeschaft moest worden. In die tussentijd waren 
er ook enkele versoepelingen en mocht – op allerlei voorwaarden – weer wat meer gewerkt 
worden. Echter is het voor veel beroepen het hele jaar (en doorlopend naar 2021) zo gebleven 
dat er minder dagen gewerkt mocht worden en dus zijn de inkomsten steeds ver onder wat 
nodig is om een gezin te voeden, kleden en naar de dokter te kunnen laten gaan gebleven.  

In Nederland 
2020 was voor Stichting Kalinga eveneens een moeilijk jaar. De Stichting zou haar 20e 
verjaardag vieren, maar corona maakte dit onmogelijk. Vervelender was dat ook alle 
fondsenwervende activiteiten van derden geen doorgang konden krijgen en lang bleven de 
donaties dan ook enorm achter op de wat was begroot. In de laatste maanden van het jaar 
ontvingen we toch een aantal prachtige donaties en hielden we een december actie die vooral 
via Facebook, Instagram en Whatsapp veel mensen heeft bereikt. Hierdoor kwamen de totale 
baten toch nog uit op € 100.200,). Iets meer dan de helft van de baten kwam voort uit eigen 
fondsenwerving (€ 55.561,15).  
 
Een terugkomende zorg is het feit dat Kalinga weliswaar een aanzienlijke vaste donateursgroep 
heeft, maar dit niet voldoende is  om de jaarlijkse kosten te dekken. Kalinga blijft daarmee 
afhankelijk van eenmalige betalingen waarvoor vrijwilligers elk jaar weer actief moeten werven. 
De behoefte aan structurele hulp aankomende jaren blijven bestaan en ook de afhankelijkheid 
van eenmalige giften zal een belangrijk aandachtspunt blijven. 
 
Net als in het voorgaande jaar hebben we erop toegezien dat ook op de Filippijnen actief aan 
fondsenwerving wordt gedaan. We merken dat deze sponsoring/donaties nog steeds 
voornamelijk ‘in natura’ worden gedaan. Aangezien het wel vooral donaties betreft van items of 
diensten die ook opgenomen waren in het jaarbudget, blijven we deze donaties zoals in het 
afgelopen jaar aangepast, in de financiële overzichten op de Filippijnen meenemen. Wat 
gedoneerd wordt, hoeft immers niet meer aangeschaft te worden.  
 
Vrijwilligers hebben zich opnieuw ingezet door nieuwe donateurs en sponsoren te werven en 
ook zelf verschillende acties te ondernemen om geld in te zamelen.  
 
In 2020 hebben we onze belofte aan de Filippijnen waar kunnen maken. Het grootse deel van 
de uitgaven (ruim 99%) is direct gebruikt als structurele hulp aan de verschillende projecten. 
Minder dan 1% van de baten, is aan andere zaken besteed, namelijk de bank en de bijdrage 
aan het CBF. Dit laatste is wederom de grootste kostenpost. 
 
Het totale budget, dat door de school wordt samengesteld, wordt overgemaakt naar Kalinga at 
Pag-Ibig Foundation. Op de Filippijnen wordt het geld volgens in delen verstrekt aan de 
verschillende projecten.  
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Beleid Nederland 
In beginsel worden tekorten of overschotten in een jaar ten laste of ten bate van de 
continuïteitsreserve geboekt. Richting de verschillende projecten heeft het bestuur geen 
verplichting om jaarlijks de werkzaamheden te financieren. Ook heeft het bestuur nooit de 
verantwoordelijkheid aanvaard voor het volledig financieren van de budgetten waardoor er geen 
gerechtvaardigde verwachting kan zijn gewekt dat het bestuur elk jaar een deel of het gehele 
budget zal betalen. Echter, het bestuur is zich ervan bewust dat gezien het feit dat Kalinga 
Nederland zeer significant bijdraagt aan de financiering van de projecten, zij wel degelijk een 
sociale verantwoordelijkheid heeft. Het bestuur acht het daarom van belang dat de kinderen en 
de leraren voldoende tijd krijgen om eigen keuzes te maken, mocht het, om wat voor reden, niet 
meer mogelijk zijn om de werkzaamheden in Nederland te continueren. Om die reden streeft 
het bestuur erna de continuïteitsreserve uit te breiden naar een budget waarmee de school en 
bijbehorende projecten 2 jaar kunnen draaien. Het gaat om een streefbedrag van € 200.000. 
Momenteel is dit bedrag nog niet gehaald en hebben we een reserve voor 1 jaar. Wanneer het 
niveau beneden de 50.000 euro zakt, zullen structurele maatregelen genomen moeten worden. 

 
 
Omdat binnen de projecten alleen doorgaande activiteiten plaatsvinden, heeft Kalinga van 
nature geen specifieke bestemmingsreserves. Het kan zijn dat voor specifieke projecten in de 
toekomst wel een bestemmingsreserve wordt gevormd maar dat zal dan altijd tijdelijk zijn en 
voor de duur van het project. In 2019 is een dergelijk ‘specifiek project’ goedgekeurd in de vorm 
van de vergoeding van de medische kosten van een leerling. Deze behandeling heeft 
vervolgens deels in 2020 plaatsgevonden, maar door de coronasituatie is deze nog niet 
afgerond. Fondsen hiervoor zijn afzonderlijk geworven. 
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Kalinga maakt geen gebruik van beleggingen. Het bestuur realiseert zich dat bij een hoger 
rendement van beleggingen ook een hoger risicoprofiel hoort. Het bestuur voelt zich 
verantwoordelijk voor het geld dat zij ontvangt van donateurs. Dit geld is gegeven om kinderen 
te helpen en niet om eventuele verliezen uit beleggingen te dekken. Het bestuur kiest voor dit 
beleid ook als dit betekent dat geld dat niet direct gebruikt wordt, niet extra rendeert tot het 
moment van gebruik. 
 
Kalinga steunt op vrijwilligers binnen en buiten het bestuur. Vrijwilligers buiten het bestuur 
helpen ons bij alles dat ondernomen wordt bij het nastreven van de doelstelling. De activiteiten 
vinden altijd in nauw overleg met een van de bestuursleden plaats. Vrijwilligers worden voor 
deze inzet niet betaald.  
 
Het bestuur in Nederland communiceert met donateurs met name via nieuwsbrieven, social 
media, de folder en de internetsite. Verder onderhouden met name de voorzitter en de 
secretaris (en in mindere mate de penningmeester) de contacten met zowel de bestuurders van 
Kalinga at Pag-Ibig en de vrijwilligers en medewerkers van de verschillende projecten (Papaya , 
Apple en Pineapple) en het CBF. Tevens kunnen vrijwilligers desgevraagd een presentatie 
geven over de werkzaamheden van de stichting.  
 
Het bestuur is in 2020 vijfmaal bijeen geweest voor een vergadering. Het bestuur heeft in het 
verleden besloten dat de bestuursleden een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor de 
werkzaamheden indien de inkomsten dat toelaten. In 2020 heeft het bestuur echter net als in 
2019 afgezien van vergoedingen. 
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Het jaar 2021 

De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 

 
De zomervakantie is bijna twee maanden later gestart dan op de Filippijnen gebruikelijk is 
omdat om enigszins te compenseren wat betreft de gemiste lesuren door corona. We 
verwachten vanaf het nieuwe schooljaar (juli/augustus 2021) opnieuw te groeien in het aantal 
scholars. Dit aantal zal, ook rekening houdend met leerlingen die afstuderen, oplopen tot 160. 
Er zal dertigtal nieuwe kleuters instromen op de Papaya School. Het aantal leerlingen op de 
Papaya School blijft daarmee gelijk. 
 
Het gebouw en interieur van Papaya is op verschillende vlakken aan renovatie toe. Hiervoor zijn 
al eerder plannen gemaakt, offertes aangevraagd en er is gewerkt aan het werven van extra 
fondsen geworven. De werkzaamheden die we in 2020 hadden willen doen zullen in 2021 
plaatsvinden. De extra kosten die de corona crisis met zich meebracht hebben ons 
noodgedwongen doen besluiten deze zaken uit te stellen.  
 
Het extra stuk grond dat we hadden willen kopen is verkocht aan een andere partij. Deze 
plannen krijgen dus, ook in 2021 geen doorgang. Wel willen we het aantal zonnepanelen 
uitbreiden en de renovatie van het gebouw voortzetten. 

Begroting Kalinga in Nederland 

Het bestuur verwacht in 2021 € 100.000,-. aan structurele hulp te kunnen bieden. Dit betreft 
bijdragen aan het Papaya school en het Apple-project. De begroting is conservatief en is 
budgetneutraal. Met budgetneutraal bedoelen we in dit verband het minste wat we nodig 
hebben om niet in te teren op ons kapitaal. 

Het bestuur  

De stichting Kalinga is een zelfstandige stichting zonder dochtermaatschappijen. Het bestuur 
van Stichting Kalinga werd per 1 januari 2020 gevormd door: 
 
Janneke Heinen, voorzitter 
Miranda van Loon, secretaris 
Arno van Workum, penningmeester  
Peter van Schijndel, algemeen bestuurslid 
Heleen Scheer, algemeen bestuurslid 
Daniel van Scherpenzeel, algemeen bestuurslid 
 
Naast dit bestuur bestaat er geen directie of toezichthoudend orgaan.  
 
De bestuursleden worden benoemd voor de duur van 1 jaar. Per 1 januari worden jaarlijks alle 
leden opnieuw benoemd. Bij een eventueel vertrek van een van de bestuursleden gaan de 
achterblijvende bestuursleden, indien het bestuur dat wenst, op zoek naar een nieuw 
bestuurslid met passende interesses en capaciteiten. Het bestuur is minimaal 3 personen groot. 
 
Het staande beleid is dat de bestuursleden slechts een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor 
de werkzaamheden. Geen van de bestuurders heeft nevenfuncties die een tegenstrijdig belang 
kunnen opleveren met de werkzaamheden voor Kalinga.  
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Balans per 31 december 2020 
(Na verwerking voorstel resultaatbestemming) 

 

Omschrijving 
31 december 2020 31 december 2019 

EURO EURO EURO EURO 

ACTIVA         
          
Immatriele vaste activa € 0,00    € 0,00    
Materiele vaste activa € 0,00    € 0,00    
Financiele vaste activa € 0,00    € 0,00    
    € 0,00    € 0,00  
          
Voorraden € 0,00    € 0,00    
Vorderingen en overlopende 
activa € 0,00   € 0,00   
Effecten € 0,00    € 0,00    
Liquide middelen €  142.599,60    €  126.890,37    
    € 142.599,60    € 126.890,37  

Totaal   € 142.599,60   € 126.890,37 

          
PASSIVA         
          
Reserves en fondsen         
          
Reserves         
Continuiteitsreserve € 117.599,60   € 123.855,92   
Bestemmingsreserves €0,00   €3.034,45   
Herwaarderingsreserve € 0,00    € 0,00    
overige reserves € 0,00    € 0,00    
    € 117.599,60   € 126.890,37 
Fondsen         
Bestemmingsfonds(en) € 0,00    € 0,00    
    € 0,00    € 0,00  
          
Voorzieningen   € 0,00    € 0,00  
          
Langlopende schulden   € 0,00    € 0,00  
          
Kortlopende schulden   € 25.000,00    € 0,00  
          
Totaal   € 142.599,60   € 126.890,37 
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Staat van Baten en Lasten over 2020 
 

 Werkelijk 2020  Werkelijk 2019  
  EURO EURO EURO EURO 

          
Baten:         
Baten uit eigen fondswerving € 55.561,15    € 63.912,69    
Baten uit gezamenlijke acties € 0,00    € 0,00    
Giften organisaties zonder winststr. € 18.160,25    € 0,00    
Baten uit acties van derden € 1.131,36    € 20.417,29    
Giften bedrijfsleven €25,348,00   €9.388,12   
Baten uit beleggen (rente bank) €0,00    € 0,54    

Som der baten   € 100.200,76    € 93.718,64  
          

Lasten:         
Besteed aan doelstelling € 100.687,55   € 100.000   

Besteed aan specifieke bestemming € 1.834,55   € 100.000    
  € 102.531,10   € 100.000    
          
Werving baten         
Kosten uit fondswerving € 0,00    € 0,00    
Kosten gezamenlijke acties € 0,00    € 0,00    
Kosten acties derden € 0,00    € 0,00    
Kosten verkrijging subsidies overheden € 0,00    € 0,00    
Kosten van beleggingen € 0,00    € 0,00    
  € 0,00    € 0,00    

Beheer en administratie         
Kosten beheer en administratie € 891,53    € 803,83    
  € 891,53    € 803,83    

     

Som der lasten   € 103.422,63    € 100.803,83  
          

Resultaat   € -3.221,87    -7.058,19 

          

Resultaatbestemming          
          

Toevoeging/onttrekking aan:         
Continuiteitsreserve   € -6.256.,32    € -10.119,64  
Bestemmingsreserves   € -3.034,45    € 3.034,45  
Herwaarderingsreserve   € 0,00    € 0,00  
Overige reserves   € 0,00    € 0,00  
Bestemmingsfonds   € 0,00    € 0,00  
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Toelichting behorende bij de Jaarrekening 2020 

Algemeen 
 
Stichting Kalinga is opgericht in 2000 en heeft als statutaire vestigingsplaats Utrecht. De 
stichting wordt gerund door vrijwilligers. Voor de steun aan projecten op de Filippijnen werkt de 
stichting samen met Kalinga at Pag-Ibig Foundation. 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Fondsenwervende instellingen. 

Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 
 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Vreemde valuta’s 
 
De uit transacties in vreemde valuta’s voortvloeiende kosten en opbrengsten, respectievelijk 
vorderingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum, 
respectievelijk balansdatum. Koersverschillen worden onder de financiële baten of lasten ten 
gunste respectievelijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
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Toelichting op de Balans per 31 december 2020 
 
Kalinga houdt geen activa aan die benodigd zijn voor de bedrijfsvoering, dan wel voor de 
directe aanwending in het kader van de doelstelling dan wel ter belegging. 

Nog te verwachten inkomsten  
Niet van toepassing 

Liquide middelen € 142.599,60 (€ 126.890,37) 
 
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
  2020  2019 

  Euro  Euro 

Kasmiddelen  € 0,00 € 0,00 
ABN-AMRO rekening-courant € 88.758,15                            € 73.048,92                            
ABN-AMRO spaarrekening € 53.840,91 € 53.841,45 
Totaal liquide middelen € 142.599,60 € 126.890,37 

Continuïteitsreserve € 117.590,60 (€ 123.855,92) 
 
Met het doorvoeren van richtlijn 650 is de term continuïteitsreserve in de plaats gekomen van 
de term eigen vermogen. Het is de intentie van het bestuur de volledige continuïteitsreserve op 
een later moment aan te wenden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 
 
Het verloop van de continuïteitsreserve kan als volgt weergegeven worden: 
 
  2020  2019 

  Euro  Euro 

Continuïteitsreserve per 01 januari € 123.855,92 € 133.975,56 
Resultaattoevoeging/onttrekking-/- €  -6.256,32 €  -10.119,64 
Bestemmingsreserve toevoeging uit resultaat € -/- 0,00 € -/- 0,00 
Continuïteitsreserve 31 december € 117.599,60 € 123.855,92 

Bestemmingsreserve €0 (€3.034,45) 
Naast de ‘normale’ donaties ontvangt Kalinga incidenteel ook donaties die volgens de 
verstrekker aan een specifieke doelstelling besteed moeten worden. In 2020 is 1844,45 euro 
ontvangen (operatie van een leerling en corona-noodhulp) en is in totaal 4.878 euro uitgekeerd 
t.b.v van operaties en noodhulp. 
  

Kortlopende schuld €25.000 

De laatste termijn van 2020 is pas in januari overgemaakt en daarom als kortlopende schuld 
opgevoerd.  
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2020 

Baten uit eigen fondsenwerving € 55.561,15 (€ 63.912,69) 
De baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties van particulieren, onder aftrek van 
schenkingsrechten.  

Baten uit eigen fondswerving  

  2020  2019 

Collecte €  €  
Donaties en giften € 55.561,15 € 63.912,69 
Contributies €  €  
Sponsoring €  €  
Nalatenschappen €  €  
Eigen loterij en prijsvragen €  €  
Overige baten uit eigen fondswerving € 0,00 € 0,00 
Totaal € 55.561,15 € 63.912,69 

 
We zien dit jaar een kleine afname eigen fondsenwerving t.o.v. vorig jaar. Echter is de 
basisadministratie aangepast zodat er beter een onderscheid kan worden gemaakt. Vergelijken 
met het voorgaande jaar is lastig hierdoor.  

Baten uit acties derden € 1.131,36 (€20.417,29)  

 
De baten uit acties derden betreffen bijdragen van andere fondswervende instellingen of 
instellingen die een actie hebben gestart en waarvan Kalinga de netto-opbrengst heeft 
ontvangen. De giften uit het bedrijfsleven worden vanaf 2020 niet meer in deze categorie 
geschaard. Hierdoor valt dit veel lager uit.  
 
De situatie rondom het coronavirus heeft het erg moeilijk gemaakt voor partijen die andere jaren 
acties tbv Kalinga organiseerden. Scholen konden acties als een sponsorloop niet houden, het 
koningsdag event in Utrecht waar we al jaren begunstigde van zijn, kon geen doorgang vinden, 
etcetera. 

Giften bedrijfsleven € 25.348,00 (€9.388,12)  

 
Aangezien deze niet langer deel uitmaken van De baten uit acties derden valt deze post hoger 
uit maar wordt gecompenseerd door een daling van bovenstaande.  

Giften organisaties zonder winststreven € 18.160,25 (€0)  

 
In de administratie van 2020 wordt voor het eerst geboekt op deze post. Voorheen werd dit 
meegenomen in baten uit eigen fondsenwerving.  
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Overige baten € 0 (€ 0,54) 
 
Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
  2020  2019 

  Euro  Euro 

Rente spaarrekening € 0,00 € 0,54 
Rente rekening courant €  €  
 € 0,00 € 0,54 
 
 
Besteed aan de doelstelling € 100.687,55 (€ 100.000,00)  
De structurele hulp betreft de uitkeringen aan hieronder aangegeven projecten in de Filippijnen. 
 

  2020  2019 

  Euro  Euro 

Stichting Kalinga at Pag-Ibig, Filippijnen € 100.687,55 € 100.000,00 
     

 
De donatie aan de Kalinga at Pag-Ibig Foundation betreft voornamelijk het runnen van de 
Papaya School en het verstrekken van scholarships aan scholars via het Apple-Project. In de 
donatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de projecten. De projecten draaien om één 
doelstelling en worden dan ook als zodanig verantwoord. 
 
De structurele hulp in het kader van de doelstelling van € 100.687,55 bedraagt meer dan 99%  
van het totaal aan gemaakte kosten. Hiermee zijn de projecten allen volledig gefinancierd. 
Helaas lagen de inkomsten iets lager waardoor er enig verlies is ontstaan. Dit zal uit de 
continuïteits-reserve worden onttrokken. 
 

Kosten uit fondswerving € 0,00 (€ 0,00) 
 
n.v.t. 

Kosten beheer en administratie 891,53 (€ 803,83) 
 
Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
  2020  2019 

  Euro  Euro 

Bankkosten € 361,53 € 286,83 
Verzekeringen € 0,00 € 0,00 
Uittreksel Kamer van Koophandel € 0,00 € 0,00 
Contributies & herkeuring (CBF en KvK) € 530,00 € 517,00 
Diversen € 0,00 € 0,00 
Totaal € 891,53 € 803,83 

 
In 2020 heeft Kalinga weer de CBF keuring ondergaan waarvoor kosten gemaakt moeten 
worden. Helaas zijn deze kosten, net als de bankkosten licht gestegen. Het zijn wel de enige 
kosten die we als stichting maken. 
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Model toelichting lastenverdeling 
(Boekjaar 2020) 
 
  

Bestemming 
Doel 

stelling   Werving baten       

Beheer  
en admini 

stratie 
Totaal  
2020 

Begroot 
2020 

 
Begroot 

2021 

Lasten   

Eigen 
 fondsen 
werving 

Giften org 
zonder winststr 

Acties 
derden 

Giften 
Bedrijfsl

even 
Beleg 
gingen      

 

Subsidies en bijdragen  €55.561,15 €18.160,25 
€ 

1.131,36 €25.348 €0.00 €0,00 €100.200,76, € 106.000,00  € 116.000,00  

Afdrachten -€105.565,55 €- €- €- €- €- €- -€105.565,55   -€ 100.000,00  -€ 115.000,00 

Aankopen en verwervingen    €- €- €- €0,00 €0,00 -€ 5.000,00    

Uitbesteed werk €- €- €- €- €- €- €- € 0,00      

Publiciteit en communicatie €- €- €- €- €- €- €- € 0,00      

Personeelskosten €- €- €- €- €- €- €- € 0,00      

Huisvestingskosten €- €- €- €- €- €- €- € 0,00      

Kantoor- en algemene kosten  €- €- €- €- €- -€530,00 -€530,00 -€ 700,00  -€ 700,00  

Afschrijving- en rente €- €- €- €- €- €- -€ 361,53  -€ 361,53   -€ 300,00  -€ 300,00 

  €- €- €- €- €- €- €- € 0,00      

Totaal -€105.565,55 € 55.561 € 18.160  €1.131 €25.348 €0,00 -€891,53 -€6.256,32  -€ 0 -€ 0 
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Overige toelichting 
 

Bezoldiging bestuurders 
De (gewezen) bestuurders van de stichting hebben recht op een vrijwilligersvergoeding maar 
hebben allen van uitbetaling afgezien. 
 

Personeel in dienst 
De stichting heeft geen werknemers in dienst 
 

Nevenfuncties 
De bestuursleden hebben geen nevenfuncties die kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen 
 
 

Het bestuur 
Janneke Heinen, voorzitter 
Miranda van Loon, algemeen bestuurslid 
Arno van Workum, penningmeester 
Peter van Schijndel, algemeen bestuurslid 
Heleen Scheer, algemeen bestuurslid 
Daniel van Scherpenzeel, algemeen bestuurslid 
  
. 
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Overige gegevens 

Voorstel resultaatbestemming 
 
De penningmeester stelt voor het tekort op de staat van baten en lasten ten laste van de 
continuïteitsreserve te laten komen. 
 
De bestemmingsreserve is volledig gebruikt.  
 
Het vorenstaande is, vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur, reeds verwerkt in de 
jaarrekening 2020 van de Stichting. 


