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Aan de bestuurders van
Stichting AKBHHH

Postbus 1
1400 AA  Bussum

Laren, 8 juni 2021

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht brengen wij u hierbij verslag uit omtrent de jaarrekening over het boekjaar 2020
van Stichting AKBHHH.

1.1 Verantwoording

De balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over het jaar 2020, alsmede de
toelichtingen daarop, zijn opgenomen in de staten 2.1 tot en met 2.5.

De financiële administratie over het boekjaar 2020 is door u gevoerd. Deze is door ons gecontroleerd en
waar nodig zijn correcties doorgevoerd.
De jaarstukken zijn gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens en overige van u ontvangen
mondelinge en schriftelijke mededelingen.
Het stichtingsbestuur is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

1.2 Bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2020 uit:

Piero Overmars, voorzitter Machteld Overmars-de Goederen, bestuurslid
Hans van Willige, penningmeester Marie Emma Vigeveno, bestuurslid
Jop Ubbens, bestuurslid Syl van Zadelhoff, bestuurslid

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest en verklaren ons gaarne bereid tot het verstrekken
van alle eventueel nader gewenste toelichtingen.

Hoogachtend,

N.J.J. Rood
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Stichting AKBHHH
Bussum                  

1.3  Verslag van het bestuur

Bestuursverslag 2020

Met genoegen bied ik u hierbij het verslag aan over 2020. We kijken terug op een mooi en bijzonder jaar. 

Wederom hebben we een aantal inspirerende langlopende projecten gesteund, waaronder Stichting Home of
Hope NL, Stichting Moustaqbel, White Cows Foundation, Stichting IMC Weekendschool en One Acre Fund.
Daarnaast hebben we tal van kleinere donaties (incidentals) gedaan aan mooie projecten, zoals o.a. Stichting
sTeun en Toeverlaat van de jonge Teun Toebes, die zich met hart en ziel inzet voor demente bejaarden en het
taalproject LOGO2000 van Stichting Kambo in Zambia. 

Vanwege de coronapandemie hadden veel projecten het moeilijk. Inkomstenbronnen vielen weg en de omstan-
digheden waaronder de projecten uitgevoerd moesten worden, waren lastig. Omdat alle kleine beetjes helpen,
hebben we Stichting Welcome app Nederland, Stichting Straatkinderen Medellin en Stichting Masarang (een
oude bekende) verblijd met een extra coronadonatie.  

Sinds 2019 zijn we financieel betrokken bij Stichting Klabu en Stichting Welcome app Nederland. Beide zijn
prachtige initiatieven met bevlogen vaandeldragers die zich inzetten voor respectievelijk verbetering van de
leefomstandigheden van vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Afrika en het bevorderen van integratie
voor nieuwkomers in Nederland. We beschouwen deze projecten als veelbelovend en hebben daarom in
2020 besloten hen voor meerdere jaren substantieel te steunen.

In 2020 hebben we de laatste donatie gedaan aan To Be Worldwide en aan Benares School Fonds.
Beide projecten hebben we langdurig gesteund en met een positief gevoel nemen we afscheid. We zijn trots
op de vooruitgang die beide projecten hebben kunnen bewerkstelligen mede dankzij onze jarenlange steun. 

Naast het bieden van financiële steun hebben we het afgelopen jaar ook een aantal projecten kunnen helpen
door mee te denken over doorontwikkeling, groei en strategiebepaling. 

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen we graag naar onze website: www.akbhhh.nl.
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vervolg: 1.3  Verslag van het bestuur

Financiële positie stichting

De financiële positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2020 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo
van € 721.627 en een in de toekomst te besteden bestemmingsreserve van € 672.127.

De uitgaven van Stichting AKBHHH bedroegen in 2020 € 168.645 waarvan € 118.200 aan meerjarige projecten,
€ 41.993 aan incidentele donaties en € 8.452 aan overige kosten. De ontvangen giften in 2020 bedroegen
€ 100.000 en de rente-inkomsten waren € 42.

Het saldo op de rekening bij ABN AMRO nam in het verslagjaar door bovengenoemde bewegingen af van
€ 740.730 tot € 721.627.

Conform de meest recente schenkingsovereenkomst heeft Stichting AKBHHH in december 2020 de derde van
vijf jaarlijkse donaties van €100.000 ontvangen. AKBHHH werft geen fondsen. De beschikbare financiële mid-
delen worden aangewend voor de projecten en als er na 2022 geen nieuwe donatie wordt gedaan, dan zal
het fonds langzaam uitgeput raken. Voorlopig is dat nog niet zo ver en gaan we gestaag door met het onder-
steunen van mooie en bijzondere projecten. Intussen is het beleid erop gericht geen beleggingsrisico’s te
nemen. Het vermogen wordt derhalve aangehouden op een spaarrekening bij ABN AMRO.      

Het bestuur van Stichting AKBHHH werkt onbezoldigd en declareert geen onkosten.

Na het vertrek van accountant Marc Habraken, die jarenlang om niet de jaarrekening voor Stichting AKBHHH
heeft opgesteld, zijn wij blij met de toezegging van Nico Rood van accountantskantoor Rood & Co in Laren,
om deze taak de komende periode op zich te nemen. 

Met dank aan alle bestuursleden, Weja en Annemarth voor hun geweldige bijdrage in 2020. 

Met vriendelijke groet,

P.S. Overmars J.L.M. van Willige
Voorzitter Penningmeester
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Stichting AKBHHH
Bussum                  

2.1 Balans per 31 december 2020

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

A C T I V A

Vlottende activa

Liquide middelen 721.627 740.730

721.627 740.730

P A S S I V A

Stichtingskapitaal

bestemmingsreserve 672.127 740.730

Kortlopende schulden

vooruit ontvangen en te betalen 49.500 0

721.627 740.730
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Stichting AKBHHH
Bussum                  

2.2 Staat van baten en lasten

2020 2019
€ € € €

Baten

ontvangen schenkingen 100.000 113.200
overige opbrengsten 42 212

100.042 113.412

Lasten

donaties projecten en incidentals 160.193 182.830
administratieve lasten 8.452 6.777

som der lasten 168.645 189.607

saldo baten minus lasten -68.603 -76.195

onttrekking bestemmingsreserve 68.603 76.195

0 0
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Stichting AKBHHH
Bussum                  

2.3 Toelichting op het jaarverslag

Grondslagen van waardering

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn in 2020 veranderd van kasstelsel
naar factuurstelsel.
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet, voorzover niet anders is vermeld, geschiedt de
waardering tegen nominale waarde.

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve van de stichting is bestemd voor het doen van giften aan instellingen die
het algemeen belang dienen op het gebied van natuur, gezondheidszorg, onderwijs en ontwikke-
lingshulp. De stichting is voortdurend op zoek naar instellingen om te ondersteunen, diverse pro-
jecten worden onderzocht en daardoor worden de gelden liquide gehouden zodat deze op korte
termijn beschikbaar zijn.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
kalenderjaar.

Baten
Onder baten wordt verstaan het saldo van ontvangen giften en ontvangen bankrente.

Lasten
Onder lasten wordt verstaan het saldo van uitgegeven giften en overige stichtingskosten.
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Stichting AKBHHH
Bussum                  

2.4 Toelichting op de balans

2020 2019

Vlottende activa

Liquide middelen

ABN Amro, betaalrekening € 10.809 € 4.954
ABN Amro, spaarrekening " 710.818 " 735.776

balans per 31 december € 721.627 € 740.730

De genoemde banksaldi zijn conform de laatste over het boekjaar ontvangen dagafschriften.

Stichtingskapitaal

Bestemmingsreserve

saldo per 1 januari € 740.730 € 816.925
mutatie boekjaar (ontrekking) " -68.603 " -76.195

balans per 31 december € 672.127 € 740.730

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen en te betalen

nog te betalen donaties € 49.500 € 0
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Stichting AKBHHH
Bussum                  

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

Baten

Ontvangen schenkingen

jaarlijkse schenking t.b.v. de algemene middelen € 100.000 € 100.000
gerichte donatie t.b.v. Braille Without Borders " 0 " 13.200

€ 100.000 € 113.200

Overige opbrengsten

rente-inkomsten € 42 € 212

Lasten

Donaties projecten en incidentals

Meerjarige projecten
Stichting Benares School Fonds € 22.500 € 17.500
Stichting Home of Hope NL " 12.000 " 14.800
Stichting IMC Weekendschool " 20.000 " 20.000
Stichting To Be Worldwide " 3.000 " 3.000
Stichting Masarang " 5.000 " 1.000
Stichting Oki " 0 " 36.780
Stichting Straatkinderen Medellin* " 19.500 " 10.000
Braille Without Borders " 0 " 13.200
Stichting One Acre Fund " 25.000 " 25.000
Stichting Moustaqbel " 10.000 " 12.200
White Cows Foundation " 1.200 " 600

€ 118.200 € 154.080

*: inclusief eenmalige gift i.v.m. Corona ad € 7.500 en bijdrage loterij ad € 2.000.

------------------- -------------------
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vervolg: 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

vervolg: Uitgaven giften

Incidentele donaties
Fietsen4Fietsen 2019 € 0 € 500
Stichting Welcome app Nederland " 17.500 " 5.000
Stichting The Tipping Point (The Pollinators) " 0 " 10.000
Studentencongres Veerstichting " 0 " 500
Stichting De Gooische Mij (De Groene Afslag) " 0 " 3.000
Natuurlijk Walcheren " 0 " 3.000
Stichting Oma's Soep Groningen " 0 " 1.500
Collectief Eemland " 0 " 3.500
Make a Wish Nederland " 0 " 350
Stichting Run for Schools " 0 " 500
Stichting sTeun en Toeverlaat " 2.390 " 0
Stichting Klabu " 10.000 " 0
Plastic Soup Foundation " 2.000 " 0
Stichting Nacht van de Vluchteling " 500 " 0
Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland " 250 " 0
Stichting Kambo " 3.000 " 0
Stichting Heart to Handle " 250 " 0
Innovatieve Voedselbank Bangladesh " 1.000 " 0
Lebanese Food Bank " 2.603 " 0
Stichting Heb Hart voor Longen " 1.000 " 0
Knappekoppen " 1.500 " 0
diversen " 0 " 900

€ 41.993 € 28.750

totaal uitgaven giften € 160.193 € 182.830

Administratieve lasten

bankrente en -kosten € 153 € 154
algemene kosten " 8.299 " 6.623

€ 8.452 € 6.777

------------------- -------------------
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Stichting AKBHHH
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Ondertekening van de jaarrekening

Bussum, 8 juni 2021

Piero Overmars, voorzitter Hans van Willige, penningmeester
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