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Aan de bestuurders van

Stichting AKBHHH

Postbus 1

1400 AA  Bussum

Laren, 25 mei 2022

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht brengen wij u hierbij verslag uit omtrent de jaarrekening over het boekjaar 2021

van Stichting AKBHHH.

1.1 Verantwoording

De balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over het jaar 2021, alsmede de

toelichtingen daarop, zijn opgenomen in de staten 2.1 tot en met 2.5.

De financiële administratie over het boekjaar 2021 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 2021 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

Rood & Co
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Stichting AKBHHH

Bussum                  

1.3  Verslag van het bestuur

Bestuursverslag 2021

Met genoegen bieden wij u hierbij het verslag aan over 2021. Voor onze stichting was het wederom een

betekenisvol jaar waarin we verschillende meerjarige en kortdurende projecten hebben ondersteund.

In totaal heeft Stichting AKBHHH in 2021 voor € 123.200 gedoneerd aan langlopende projecten en voor

€ 38.242 aan zogenaamde incidentals.

De impact van Covid was ook in 2021 duidelijk merkbaar bij de verschillende projecten die we steunen.

White Cows in Uganda, Home of Hope in Sri Lanka en Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia hebben

bijvoorbeeld in belangrijke mate met de gevolgen van de pandemie te kampen gehad.   

Anderzijds hebben we gezien dat er juist door de crisis een enorme daadkracht is ontstaan. Projecten hebben

extra hard gewerkt aan fondsenwerving. Dit heeft geleid tot positieve ontwikkelingen zoals de totstandkoming

van een tweede huis voor master studenten in Marrakesh door Dar Moustaqbel.

In 2021 hebben we ook tal van kleinere donaties gedaan zoals het taalproject LOGO2000 van Stichting Kambo

in Zambia en de Stichting TechMeUp die studenten helpt een technische opleiding te starten.

Verder is het bijzonder aangrijpende fotoboek van Stichting F-Fort foundation het vermelden waard.

Ook de natuur was weer onstuimig in 2021. Hevige regenval in november zorgde ervoor dat Oost-Kalimantan

onder water kwam te staan. We hebben noodsteun verleend aan Stichting Masarang om de orang-oetans in

veiligheid te brengen en van voedsel te voorzien. 

Het One Acre Fund biedt ondersteuning aan boeren in Oeganda en heeft van ons in 2021 een laatste donatie

ontvangen. Tevens hebben we de samenwerking met IMC Basis tot een goed einde gebracht.

Voortbouwend op een eerste donatie aan het ziekenhuis in Ecuador hebben we dit jaar een structurele over-

eenkomst opgesteld met Stichting Quina Care. Niet alleen hebben we hen financieel ondersteund, ook hebben

we actief meegedacht over het meerjarenplan en de strategiebepaling. 

Verder hebben we onze steun toegezegd aan Stichting Studiezalen Amsterdam voor trajecten gericht op huis-

werkbegeleiding en voor het programma Homebase gericht op de ouders van de kinderen.

Dicht bij huis hebben we een bezoek gebracht aan het Collectief Eemland, een agrarisch initiatief voor natuur-

beheer in Eemland. Het project van de boeren is erop gericht de weidevogels een betere broed- en foerageer-

gebied te geven.
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vervolg: 1.3  Verslag van het bestuur

Stichting AKBHHH werft geen fondsen. Conform de meest recente schenkingsovereenkomst heeft Stichting

AKBHHH in juni 2021 de vierde van vijf jaarlijkse donaties van €100.000 ontvangen. Als er na 2022 geen

nieuwe donatie wordt gedaan, zal het fonds langzaam uitgeput raken. Voorlopig is dat nog niet zo ver en

gaan we door met het ondersteunen van mooie en bijzondere projecten. 

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

In 2021 hebben we afscheid genomen van onze secretaris Weja Morsink en van Annemarth Hiebendaal,

onze juridisch secondant. We danken Weja en Annemarth voor hun geweldige bijdrage de afgelopen jaren.

Graag heten wij onze nieuwe secretaris Kyra Andriese en Georgina Nühn als juridisch secondant van harte

welkom.

De bijzondere projecten die AKBHHH ondersteunt, blijven we op de voet volgen. We hebben bewondering

voor de bevlogenheid en het doorzettingsvermogen van de vaandeldragers, juist in tijden van crisis. Ook in

2022 willen we meehelpen om een bijdrage aan een betere wereld te geven, zowel dichtbij als ver weg.

Met vriendelijke groet,

P.S. Overmars J.L.M. van Willige

Voorzitter Penningmeester
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2.1 Balans per 31 december 2021

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

A C T I V A

Vlottende activa

Vorderingen

vooruit betaald en te ontvangen 20.000 0

Liquide middelen 583.847 721.627

603.847 721.627

P A S S I V A

Stichtingskapitaal

bestemmingsreserve 603.847 672.127

Kortlopende schulden

vooruit ontvangen en te betalen 0 49.500

603.847 721.627
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Stichting AKBHHH
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

€ € € €

Baten

ontvangen schenkingen 100.000 100.000

overige opbrengsten 0 42

100.000 100.042

Lasten

donaties projecten en incidentals 161.442 160.193

administratieve lasten 6.838 8.452

som der lasten 168.280 168.645

saldo baten minus lasten -68.280 -68.603

onttrekking bestemmingsreserve 68.280 68.603

0 0
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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.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Aan Stichting OKI te Bussum is een toezegging gedaan om over een periode van 10 jaar een bedrag

van € 10.000 per jaar bij te dragen. Inmiddels is hiervan € 36.100 besteed, zodat een bedrag van

€ 63.900 resteert als toegezegde verplichting.
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Stichting AKBHHH
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2.4 Toelichting op de balans

2021 2020

Vlottende activa

Vooruit betaald en te ontvangen

vooruit betaalde donaties € 20.000 € 0

Liquide middelen

ABN Amro, betaalrekening € 3.029 € 10.809

ABN Amro, spaarrekening " 580.818 " 710.818

balans per 31 december € 583.847 € 721.627

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

Stichtingskapitaal

Bestemmingsreserve

saldo per 1 januari € 672.127 € 740.730

mutatie boekjaar (ontrekking) " -68.280 " -68.603

balans per 31 december € 603.847 € 672.127

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen en te betalen

nog te betalen donaties € 0 € 49.500
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Stichting AKBHHH
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

Baten

Ontvangen schenkingen

jaarlijkse schenking t.b.v. de algemene middelen € 100.000 € 100.000

Overige opbrengsten

rente-inkomsten € 0 € 42

Lasten

Donaties projecten en incidentals

Meerjarige projecten

Stichting Benares School Fonds € 0 € 22.500

Stichting Home of Hope NL " 12.000 " 12.000

Stichting IMC Weekendschool " 20.000 " 20.000

Stichting To Be Worldwide " 0 " 3.000

Stichting Masarang " 0 " 5.000

Stichting Straatkinderen Medellin* " 13.225 " 19.500

Stichting One Acre Fund " 25.000 " 25.000

Stichting Moustaqbel " 10.000 " 10.000

White Cows Foundation " 1.200 " 1.200

Stichting Welcome app Nederland " 25.000 " 0

Stichting Klabu " 20.000 " 0

€ 126.425 € 118.200

*: inclusief eenmalige gift i.v.m. campagne Giving Tuesday ad € 3.225.

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

2021 2020

vervolg: Uitgaven giften

Incidentele donaties

Stichting Welcome app Nederland € 0 € 17.500

Stichting Klabu " 0 " 10.000

Plastic Soup Foundation " 0 " 2.000

Stichting Nacht van de Vluchteling " 0 " 500

Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland " 0 " 250

Stichting Kambo " 0 " 3.000

Stichting Heart to Handle " 0 " 250

Innovatieve Voedselbank Bangladesh " 0 " 1.000

Lebanese Food Bank " 0 " 2.603

Stichting Heb Hart voor Longen " 0 " 1.000

Knappekoppen " 0 " 1.500

Stichting sTeun en Toeverlaat " 2.500 " 2.390

Homeless Child " 1.500 " 0

Stichting Landmerk " 1.000 " 0

Stichting Kambo " 3.000 " 0

Stichting Effort Foundation " 3.000 " 0

Stichting Quina Care " 10.000 " 0

Plastic Soup Foundation " 2.000 " 0

Stichting Human Rights Watch " 1.000 " 0

Stichting Kinderpostzegels Nederland " 100 " 0

Build Up Nepal Engineering " 1.667 " 0

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam " 1.000 " 0

Stichting Egelbescherming " 250 " 0

Stichting Orangutan Rescue " 1.000 " 0

Stichting TechMeUp " 7.000 " 0

€ 35.017 € 41.993

totaal uitgaven giften € 161.442 € 160.193

Administratieve lasten

bankrente en -kosten (inclusief boeterente) € 1.185 € 153

algemene kosten " 5.653 " 8.299

€ 6.838 € 8.452

------------------- -------------------
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Ondertekening van de jaarrekening

Bussum, 25 mei 2022

Piero Overmars, voorzitter Hans van Willige, penningmeester
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