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I BESTUURSVERSLAG 

Verslag uitgeoefende activiteiten over 2019: 
Stichting Fair Creations (hierna SFC) heeft ten doel kansarme mensen in 
ontwikkelingsgebieden te helpen en ondersteunen door het geven van hulp in de vorm van 
financiële, materiële en niet materiële zaken. 

SFC tracht dit doel ondermeer te bereiken door het financieren en / of opzetten van 
kleinschalige projecten en kansarme jongeren in de gelegenheid stellen door het 
verstrekken van financiële middelen om onderwijs te volgen. 

In 2019 is aan:    
● 38 personen een financiële toekenning verstrekt tot het volgen van onderwijs 
● Ondersteuning van de Kinyago Ladies, Puwani slum Nairobi, ter verbetering van 

hun basisomstandigheden 

Beloning bestuursleden: 
De stichting heeft geen betaalde werknemers. De bestuurders genieten geen beloning voor 
hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen een vrijwilligers vergoeding ontvangen. 

Financieel verslag 2019 
De penningmeester heeft het Jaarverslag over 2019 opgesteld en ter beoordeling aangeboden 
aan de overige bestuursleden. 

In de vergadering van 20-04-2020 gaat het bestuur akkoord met het jaarverslag en gaat 
eveneens akkoord met het gevoerde financieel beleid en verklaarde de in het jaar 2019 
bevoegde penningmeester te dechargeren. 
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II JAARREKENING 

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(Na bestemming resultaat) 

 2017 2.018  2.019 
ACTIVA 

Vlottende activa 

Liquide middelen 
Bank € 3337 €  653  € 512 
Spaarrekening € 2000 € 2000  € 285 
Totaal activa € 5337 € 2653     € 797  

PASSIVA 

Eigen Vermogen € 5337 € 2653  € 797 
 

Overige reserves 
 

Totaal passiva € 5337 € 2653  € 797 

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
Begroting 2020  

 
Baten: € 10.000 

Baten uit eigen fondsenwerving 0  

Baten uit acties van derden 0  

Subsidies van overheden en anderen 0 
 
Interestbaten 

Som van de baten 

€ 10.000 
 

€  10.000 
 

 

Lasten: 

Besteed aan doelstellingen 

                  €    9.000  

Werving baten 
 

 
€ 250 

  
Overige bedrijfskosten     € 750  
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C. Algemene toelichting en grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen: 

Stichting Fair Creations is opgericht op 17 september 2007 en heeft als doelkansarme 
mensen in ontwikkelingsgebieden te helpen en ondersteunen door het geven van hulp 
in de vorm van financiële, materiële en niet-materiële zaken. 

Waarderingsgrondslagen voor de Balans 

Algemeen 
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld.  

Giften 
Giften worden verantwoord in het jaar waarin een specifieke actie heeft 
plaatsgevonden, dan wel het jaar van ontvangst indien geen specifiek actie heeft 
plaatsgevonden. 

Overige grondslagen van resultatenbepaling 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Personeel 
Bij de vennootschap zijn gedurende de verslagperiode, evenals voorgaand jaar, geen 
werknemers in dienst geweest. 

III Overige gegevens 

Deze overige gegevens bestaan uit de volgende onderdelen: 

D. Vaststelling en goedkeuring 

De jaarrekening 2019 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 

20 april 2020. 

E. Resultaatbestemming 

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals 
opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Huizen, 20 april 2020 
Y.E.A. de Graaf   I.A.C. van Proosdij  D.M. Stoop 

Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 

   

 

  


