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Voorwoord 
Hierbij treft u het Financieel Jaarverslag aan van de Stichting Vrienden van Hope Flowers, 
over het boekjaar 2020. In de statuten van de stichting is vastgelegd dat het boekjaar gelijk 
loopt met het kalenderjaar.  
 
Het financieel jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:  
1) Algemene toelichting  
2) Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
3) Grondslagen voor de staat van baten en lasten  
4) Balans per 31 december 2020  
5) Staat van Baten en Lasten 2020 
6) Toelichting op de balans  
7) Toelichting op de staat van baten en lasten  
8) Overige gegevens  
 
 
 
Marijn Goossens 
penningmeester 
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Algemene toelichting  
Activiteiten 
Stichting Vrienden van Hope Flowers is een ANBI stichting die zich inzet om de Hope 
Flowers School in Bethlehem, Palestina te ondersteunen. Hope Flowers School is al ruim 35 
jaar een pionier in opbouwend vredesonderwijs, en richt zich op kinderen van 5 tot 14 jaar. 
Velen van hen zijn beschadigd door conflict en traumatische ervaringen en hebben te maken 
met armoede, ondervoeding en gebrek aan perspectief. Daarom heeft de school speciale 
voorzieningen voor kinderen met autisme, lichamelijke beperkingen en psychosociale 
problemen. De stichting Vrienden van Hope Flowers heeft vaste en eenmalige donateurs, 
doet aanvragen bij fondsen en organiseert speciale acties zoals crowdfunding. 
 
Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende 
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). 
In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Effecten 
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan 
ter vrije beschikking aan de stichting. 
 
Reserves en fondsen 
Algemene reserve 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de 
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de 
doelstelling worden besteed. 
 
Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
wordt dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het 
bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De 
bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam). 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten  
Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
 
Nalatenschappen 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.  
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst 
verantwoord als bate. 
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 
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Balans 2020 
 
Alle bedragen in Euro.  
 
 

 
 
 

 31 dec. 2020  31 dec. 2019 

    
ACTIVA    
VASTE ACTIVA    
 Immateriële vaste activa € 0  € 0 

    
VLOTTENDE ACTIVA    
 Liquide middelen  € 2.347  € 1.594 

  

 € 2.347   € 1.594 

    
    

 € 2.347  € 1.594 

    
    
PASSIVA    
EIGEN VERMOGEN    
 Eigen vermogen € 2.347  € 1.594 

    
VREEMD VERMOGEN    
 Crediteuren € 0  € 0 
    

 € 2.347  € 1.594 

    
    

 € 2.347   € 1.594 
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Toelichting bij Balans 2020 
• Liquide middelen: Bankstand ultimo 2020.  

• Eigen vermogen: Eigen vermogen ultimo 2019 verrekend met het resultaat over het 
boekjaar 2020. 
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Staat van baten en lasten 2020 
 
Alle bedragen in Euro.  
 
 

 31 dec. 2020  31 dec. 2019 

    
BATEN    
DONATIES ONTVANGEN    
 Inkomsten uit donaties en giften € 53.297  € 42.854 

    
ANDERE INKOMSTEN    
 Verkopen bij events € 0  € 0 
 Overige inkomsten € 0  € 0 

 € 0  € 0 

    
    

 € 53.297 
 

 € 42.854 

    
    
LASTEN    
BESTEED AAN DOELSTELLING    
 Hope Flowers School  € 51.200  € 36.100 

    
ADMINISTRATIE EN BEHEER    
 Administratiekosten € 877  € 786 
 Bankkosten € 202  € 57 

 € 1.079  € 843 

    
WERVINGSKOSTEN    
 Drukwerk € 0  € 0  
 Overige wervingskosten € 265  € 0  

 € 265  € 0 

    
    

 € 52.544  € 36.943 

 
 

   

RESULTAAT    

 Resultaat boekjaar € 753  € 5.911 
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Toelichting bij Staat van baten en lasten 2020 
 

• Donaties ontvangen: De totale som der baten bestaat uit ontvangen donaties.  

• Besteed aan doelstelling: Donaties overgemaakt aan de Hope Flowers School, 97,4% 
van de totale lasten.  

• Administratie en beheer: Bankkosten, administratiekosten, 2,0% van de totale lasten.  

• Wervingskosten: kosten voor werving van donateurs, 0,5% van de totale lasten. 

• Resultaat: Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat van € 753 gerealiseerd. 
 
 



Financieel Jaarverslag Stichting Vrienden van Hope Flowers, 2020 

pagina 9 van 9 

Overige gegevens 
Vaststelling en goedkeuring 
 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 
vergadering op: 27 mei 2021. 
 
De stichting houdt haar administratieve lasten zo laag mogelijk, en laat haar middelen zo 
veel mogelijk direct aan de Hope Flowers School ten goede komen. Om deze reden is er 
geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening. Wanneer een 
accountantscontrole door een nieuwe donateur als voorwaarde wordt gesteld, dan kan voor 
zowel toekomstige als voorbije jaren aan deze voorwaarde worden voldaan. 
 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van 
baten en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en 
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt 
de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 
resultaatbestemming is opgenomen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 
vermeld. 
 
 

 


