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Duiven, 28 juni 2021

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw vennootschap.

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw vennootschap samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Tandheelkundeproject Kenya te Leiden is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Tandheelkundeproject Kenya. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot
de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting betreft een stichting die is aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). 0€
stichting is opgericht bij notariële akte d. d. 5 juni 2003. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 28097971
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is
812950197.
Activiteiten
Stichting Tandheelkundeproject Kenya heeft ten doel: het leveren van curatieve en preventieve
tandheelkundige hulp in Kenia en zo mogelijk de educatie van tandheelkundige medewerkers, te
realiseren op rationele wijze, met eenvoudige middelen.
Bestuur
Op moment van opmaken van dit rapport wordt het bestuur gevormd door:
De heer R.G.H. Waanders, voorzitter
De heer J.J.T.M. van den Putte Venderbosch, secretaris
De heer J.J.A. van der Geest, penningmeester

-

-

-

-

Beleidsplan
Het beleidsplan ligt ter inzage ten kantore van de rechtsperoon en staat gepubliceerd op de internetsite:
www.tandheelkundekenia.nl.

SLOT
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,
Grip Accountants en Adviseurs N.V.
sdeze,

M. ~en
Accountant-Administratiec

t.
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BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie
Het doel van de stichting is om op vrijwillige basis, kosteloze tandheelkundige zorg te bieden aan
kinderen in Kenia. Dat is vooral in het Kwaledistrict achter Mombasa hard nodig, want daar was tot voor
kort slechts één tandarts op 500.000 inwoners.

De activiteiten
In de twee behandelkamers van 'The Darad Oral Health Centre', zoals de naam van onze kliniek in
Ukunda luidt, staan twee COHO's (lokale tandheelkundigen) en een assistente de hele week (behalve op
zondag) paraat om patiënten tegen een kleine vergoeding te behandelen. De stichting zorgt voor
materialen, investeert in apparatuur en houdt toezicht door middel van wekelijkse rapportages. De
bedoeling is dat de kliniek in de toekomst selfsupporting wordt.
Tevens is er een tweede kliniekje gebouwd in Mulunguni, waarin behalve een medische dispensary met
een medische verpleegkundige, ook een tandheelkundige kliniek gevestigd is. Ook hier wordt door een
COHO tandheelkundige hulp gegeven.
Jaarlijks zendt de stichting een tandheelkundig team uit naar 1 van onze 3 geselecteerde scholen in de
omgeving van Ukunda (een uur rijden vanaf Mombasa). Gingen de teams voorheen nog naar diverse
scholen in de rimboe op uren rijden, sinds 2019 heeft de stichting 3 scholen geselecteerd in de directe
omgeving van onze eigen kliniek. Om de drie jaar worden deze scholen bezocht. Op deze manier
kunnen we garanderen dat wij blijvende hulp bieden aan een school, houden we de gebitten van de
kinderen nauwlettend in de gaten en kunnen wij onze vrijwilligers het beste ondersteunen.
Naast de 3 scholen verleent de stichting tevens tandheelkundige hulp op een dovenschool. Vanaf de
stad Kwale, die vanaf de kust van de Indische Oceaan circa 35 kilometer in het vrij groene binnenland
ligt, kom je na een rijtocht over hobbelige zandwegen, het dorp Kinango tegen, dat gezien de ligging en
bouw enigszins aan een dorp in het Wilde Westen doet denken. In Kinango ligt een prachtige
dovenschool. De Nederlanders Marjon en Rob Bogaard helpen de kinderen op deze school al jaren. In
2020 mochten wij voor het eerst op deze prachtige school werken.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel batig saldoverdeling)

€

31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen

53.528
1.291

56.791
1.936
54.819

58.727

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

2
3

4

1.822
1.797

1.000
3.619

1.000

01 07A

19.949

80.312

79.676

80.312

79.676

80.312

79.676

Passiva
Stichtingsvermogen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
€
Nettobaten

€

2019
€

€

17.573

5

24.717

Lasten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Overige lasten
Totaal van som der kosten
Totaal van netto resultaat

6
7
8

2.674
4.852
203

3.132
7.248
271

9

3.908
5.300

3.908
7.670
16.937

22.229

636

2.488

Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat 2020 ter grootte van € 636 aan het stichtingsvermogen toe te
voegen. Vooruitlopend op het besluit is het voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Tandheelkundeproject Kenya is feitelijk gevestigd op Het Veen 49, 7132 EK te Lichtenvoorde
Nederland, is statutair gevestigd in Leiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
28097971.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Tandheelkundeproject Kenya bestaan voornamelijk uit het leveren van
curatieve en preventieve tandheelkundige hulp in Kenia en zo mogelijk de educatie van tandheelkundige
medewerkers, te realiseren op rationele wijze, met eenvoudige middelen.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving klein 02
'Fondsenwervende instellingen'.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de stichting aan de begroting wordt toegekend,
wordt het opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht. Op grond
hiervan is een begroting en toelichting hierop achterwege gelaten.
De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot
transacties in vreemde valuta voor de balans
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de
koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten
gunste of ten laste van de staat van baten en lasten, tenzij hedge accounting wordt toegepast.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot
transacties in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en lasten over het jaar. De
opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
De baten omvat de opbrengsten uit levering van tandheelkundige diensten alsmede ontvangen donaties.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Som der kosten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Bedrijfsge- Inventarissen
bouwen en
terreinen
€
€
€

Totaal

-

Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2020

79.738
-22.947
56.791

6.226
-4.290
1.936

85.964
-27.237
58.727

-3.263
-3.263

-645
-645

-3.908
-3.908

79.738
-26.210

6.226
-4.935

85.964
-31.145

53.528

1.291

54.819

Mutaties
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2020
Vlottende activa
31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.822

1.000

2 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Vordering James

1.797

4 Liquide middelen
Kas
Rabobank
Bank inKenia

Stichting Tandheelkundeproject Kenya,
Lichtenvoorde
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21.306
518
21.874

75
19.439
435
19.949
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PASSIVA

2020
€

2019
€

Stichtingsvermogen
Stand per 1januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

Stichting Tandheelkundeproject Kenya,
Lichtenvoorde
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636
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2.488
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019

2020
€

€
5 Nettobaten
Behandelingen in Kenia
Medicijnen in Kenia
Donaties en giften van particulieren

6 Kosten van grond- en hulpstoffen
Inkoop medicijnen en verbruiksmaterialen i n cl. vrachtkosten
7 Lonen
Salaris James
Salaris Emmanuel
Salaris Coho (voorheen Belinda Musyoki)
Salaris Josephine

4.082
447
13.044
17.573

6.651
951
17.115
24.717

2.674

3.132

2.343
912
693
904
4.852

3.523
1.047
1.533
1.145
7.248

203

271

3.263
645
3.908

3.263
645
3.908

1.521
232
809
2.738
5.300

2.540
1.303
890
2.937
7.670

93
473
955
1.521

650
756
1.134
2.540

232

1.303

Bezoldiging bestuurders
Bestuurders krijgen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

8 Sociale lasten en pensioenlasten
Pensioenverzekering
Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen

9 Overige lasten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Onderhoud pand en tuin
Gas, water en elektra
Kampkosten

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten

Stichting Tand heelkundeproject Kenya,
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2019

2020
€

€
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

809

890

1.099

1.105
1.289
299
84
160
2.937

Algemene kosten
Assurantiepremie
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten
Koersverschillen
Overige algemene kosten

-

752
753
134
2.738

Aldus opgemaakt d.d. 28 juni 2021,

R.G.H. Waanders
Voorzitter
Getekendop ................................................2021
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