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Inleiding
Voor u ligt het financieel jaarverslag van Stichting Hoop voor Leven Afrika. De stichting is door een
jarenlange visie ontstaan en officieel opgericht op 14 augustus 2020. Onze stichting heeft als missie
om kansarme kinderen in Afrika een kans te geven door middel van scholing, training, onderwijs en
counseling vanuit onze eigen onderwijslocatie. Wij doen dit vanuit een christelijk perspectief, met als
visie dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goed onderwijs en een waardevolle toekomst
verdienen waarbij zij hun talenten, kwaliteiten en weerbaarheid ten volste kunnen ontwikkelen.
Door middel van dit verslag willen wij transparantie geven over hoe wij in het boekjaar 2020 hebben
gehandeld, welke activiteiten wij hebben ondernomen en hoe gelden zijn besteed. Aarzel niet om
contact met ons te zoeken als u hier nog vragen over heeft.
Wij wensen u veel plezier met lezen!
Het bestuur van Stichting Hoop voor leven Afrika,
Dachung Dankot, voorzitter
Renate van Eijk, secretaris
Jeske Bart-Laagland Winder, penningmeester
Hanneke Dankot-De Bie, algemeen bestuurslid

Activiteiten 2020
Voor ons als stichting, was 2020 maar 4,5 maand lang. Deze maanden hebben we gebruikt om onze
missie en visie vast te stellen, het beleidsplan te schrijven en alle officiële aspecten rond het oprichten
van een stichting in orde te krijgen. Denk hierbij aan het openen van een bankrekening, het ontwerpen
van een website, het aanvragen van een ANBI-status en een koers bepalen. Zo was het openen van
een bankrekening niet eenvoudig, het vereiste veel geduld. Uiteindelijk vonden we een bank die met
ons in zee wilde, maar eind 2020 hadden we nog steeds geen tastbaar bankaccount.
Onze koers hebben wij in het beleidsplan beschreven. Hierbij hebben we de focus gelegd op het
ontwikkelen van goed contact en een samenwerking met de gemeenschap in Nigeria, waar wij een
stuk grond hebben om een onderwijslocatie op te bouwen. In dit boekjaar hebben wij nog geen bezoek
kunnen brengen aan de locatie. Wel hebben wij regelmatig contact gehad met vrienden en familie ter
plaatse.
2020 was ook het jaar van corona, waardoor voorzitter Dachung de mogelijkheid had om mondkapjes
te naaien en te verkopen. Daarmee konden we alvast een aantal kosten dekken. Wij hebben in het
beleidsplan nagedacht over hoe wij onszelf bekend kunnen maken aan het publiek. Vanwege de
geldende contactmaatregelen hebben wij besloten om onze dromen van een oprichtingsfeestje nog
even te bewaren tot 2021.

Financiële verslaglegging 2020
Balans per 31 december
2020
2020
€

€

Activa
Vordering op fam. Dankot

71
71
71

TOTAAL ACTIVA
Passiva
Algemene Reserve

-620

Lening fam. Bart
Te betalen bedragen

650
41
691

TOTAAL PASSIVA

71

Staat van baten en lasten
2020
2020

€

€

Baten
Giften
Lasten
Materiaalkosten
Oprichtingskosten
Marketing

394

95
544
375
-1014
-620

Toelichting bij financieel jaarverslag
1.1 Algemene toelichting
De oprichting van de stichting heeft plaatsgevonden op 14-8-2020. Dit boekjaar omvat dus de
periode van 14-8-2020 t/m 31-12-2020. Vanwege de destijds nog lopende aanvraag voor een
bankrekening, hebben alle transacties plaatsgevonden via de privé rekening van de voorzitter. Begin
2021 wordt de bankrekening verwacht. De stichting is eind 2020 nog in afwachting van de ANBI
status.
1.2 Activa
De huidige vordering omvat het banksaldo van de stichting, dat eind 2020 nog op de rekening van de
voorzitter staat. Zodra de bankrekening geopend is, zal deze vordering worden voldaan op de familie
Dankot.
1.3 Passiva
De lening t.b.v. de oprichting van de stichting zal, zodra de stichting beschikt over voldoende eigen
middelen, in 2020 worden terugbetaald. Overeengekomen met de geldverstrekkende partij is dat
hier geen rente over zal worden gerekend.
1.4 Baten
De binnengekomen giften bestaan deels uit verkoop van mondkapjes en deels uit daadwerkelijke
giften. Ten dele zijn deze giften al binnengekomen voor de oprichting van de stichting, maar giftgevers waren op de hoogte van het doel van hun gift en hebben daartoe besloten al te doneren
voordat de stichting bestond.
1.5 Lasten
De materiaalkosten omvatten de gemaakte kosten voor het maken van de mondkapjes.
1.6 Resultaat
Het negatieve resultaat komt ten laste van de algemene reserve. Gezien de staat van oprichting en
de daarmee gepaarde kosten, is het behaalde resultaat verklaarbaar en acceptabel.
1.7 Vooruitblik 2021

Met een goed gelegde basis in 2020, hopen we in 2021 op een verdere uitbouw van de groep
betrokkenen en daarmee ook van onze sponsoren. Daarnaast willen we ons gaan richten op
specifieke acties en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor fondsenwerving.

