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ALGEMEEN
Oprichting
De stichting Girls Empowerment Foundation (GEF) is opgericht bij notariële akte op 3 januari 2007
en staat ingeschreven onder dossiernummer 27295761 bij de Kamer van Koophandel.
Doel van de stichting
De Stichting Girls Empowerment Foundation heeft onder andere ten doel het ondersteunen van onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden ten behoeve van meisjes en vrouwen en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
De stichting tracht de omschreven doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:
-financiering en/of subsidiering van projecten en programma's in ontwikkelingslanden, opgezet door
de stichting of instellingen waarvan de doelstellingen in lijn liggen met die van de stichting;
- voorlichting;
- fondsenwerving en het beleggen van die fondsen in effecten of op andere wijze.
ANBI-status
Per 1 januari 2008 is de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) verworven.
De stichting staat geregistreerd onder RSIN-nummer 817453325.
Samentelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
I.P. Rotteveel, voorzitter
W.M.P. Jansen, penningsmeester
E.H.M. Jansen - van der Hoeven, secretaris
C. van Barneveld, bestuurslid
Volgens de statuten dienen de functies van secretaris, penningmeester en voorzitter te worden ingevuld.
De bestuurders ontvingen conform de statuten geen beloningen.
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RESULTAAT
Vergelijkend overzicht
Het resultaat na belastingen over 2018 bedraagt € 96.761 negatief tegenover € 20.880 negatief over 2017.
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
2018

2017

€

%

€

%

41.845

0,0
100,0

35.950

0,0
100,0

41.845

100,0

35.950

100,0

Bestedingen aan doelstellingen
Overige bedrijfskosten

133.872
11.065

3,2
0,3

104.943
5.219

2,9
0,1

Som der kosten

144.937

3,5

110.162

3,1

-103.092
6.331

-246,4
15,1

-74.212
53.332

-206,4
148,4

-96.761

-231,2

-20.880

-58,1

Baten
Opbrengsten onroerend goed
Donaties, giften en sponsoring

Lasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
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FINANCIELE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Overige reserves
Bestemmingsreserve

471.269
-

568.030
471.269

568.030

-

-

471.269

568.030

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Onroerend goed
Werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

426.908
45.874

Af: kortlopende schulden

7.500
457.887
52.336
472.782

517.724

1.513

2.530

471.269

515.194

Deze opstelling geeft een beeld van welke activa voor korte dan wel lange termijn zijn vastgelegd en of ze
gefinancierd zijn met kort dan wel lang beschikbare middelen.
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FISCALE POSITIE
Zolang de Stichting Girls Empowerment Foundation handelingen verricht welke binnen de statutaire
doelstellingen blijven, valt de stichting niet onder het regime van de Wet op de vennootschapsbelasting en
de Wet op de omzetbelasting
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VERSLAG BESTUUR GIRLS EMPOWERMENT FOUNDATION 2018
Het afgelopen jaar, 2018, was een bijzonder jaar in het bestaan van Girls Empowerment Foundation. We hebben
dit jaar onze projecten aan een gedegen onderzoek onderworpen. Dit, omdat na het overlijden van Beasy Mbogo
de samenwerking niet meer optimaal verliep. Dit onderzoek is gedaan door Carola van Barneveld die 6 maanden
lang bij onze projecten is geweest. Per project zal toegelicht worden wat haar ervaringen waen en waar dit toe
geleid heeft.
Henny’s Childrens Home
Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geworden, mede door het onderzoek dat Carorla heeft gedaan. Haar
bevindingen gaven ons voldoende aanleiding om onze gewaardeerde matron Eunice te vervangen voor een
jongere dame die zaken weer geinspireerd, daadkrachtig en vol passie oppakt. Dit heeft geleid dat we in oktober
een nieuwe matron hebben aangesteld, Carol, en ook een nieuw social werkster, Lilian, hebben aangenomen om
de weesmeisjes nog beter te begeleiden. Na deze veranderingen heeft ook de manager, Winnie, ontslag genomen
en moesten we vlak voor de jaarwisseling op zoek naar een nieuwe manager. Deze hebben we gelukkig snel
gevonden en we zijn dan ook zeer gelukkig met Judith als nieuwe manager.
De meiden hebben zich ondanks de wisselingen aan het einde va het jaar rustig ontwikkeld in de veilige en
vertrouwde omgeving waar ze zich thuis voelen. Ultimo 2018 hadden we 65 meisjes in Henny’s Childrens Home
waarvan 8 albino meisjes. Van deze meisjes zaten er 18 op een van de voortgezet onderwijs scholen. Ook zat er
een meisje op een Polytechnische school.
De kosten voor Henny’s Childrens Home bedroegen in 2018 € 82.757 een toename van 27%. De belangrijkste
kosten zijn de onderwijskosten van €21.963. In deze kosten zijn ook de kosten van VDT opgenomen ad €
15.961. Daarnaast betreffen het de directe kosten voor de weesmeiden, zoals het personeel van het weeshuis (€
10.180), eten en drinken (€ 16.144) en andere kleinere kosten zoals doktersbezoek (€ 846), water en elektriciteit
(€ 8.050), huishouding (€3.887) en overige kosten (€ 3.660).
Daarnaast hebben we nog voor €18.027 in het gebouw zelf geinvesteeerd. Dit betreffen kosten voor het dak
(€3.422), het hek (€3.276), matrassen en bedden (€3.017), plafonds in de slaapvertrekken (€2.845), nieuwe
tafels , kasten en stoelen (€1.724) en overige zaken (€3.724)
Henny’s Academy
Na de fantastische opening van Henny’s Academy in november 2016 en een veelbelovend eerste jaar is de
school in 2018 verder doorgegroeid. De school is bestemd voor maximaal 250 leerlingen en bestaat uit 10
lokalen (2 kleuterklassen en 8 klasse), 1 computerlokaal, een kantoor en een lerarenkamer. Daarnaast is er ook
een aparte lunchzaal inclusief keuken waar de kinderen tijdens hun ochtendpauze havermout en in de grote
pauze hun lunch krijgen. Daarnaast is er veel land bij waar de leerlingen kunnen sporten, spelen en ontdekken.
Het tweede jaar zijn we gestart met 85 leerlingen en gedurende het jaar is dit gegroeid naar 105 leerlingen. De
leerlingen waren verdeeld over de klassen 1 t/m 6.
De totale kosten van de nieuwe school waren €48.960. De belangrijkste kosten waren salariskosten (€23.836),
voeding (€6.292), nieuwe inventaris door de groei en de opening van een eigen speeltuin (€6.603) en door de
aanschaf van ee nieuwe bus de transportkosten (€8.696). Het doel voor de komende jaren is om kostendekkend
te gaan werken. Dit verwachten we voor het eerst in 2022 te realiseren.
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Bishop Kalu School
De Bishop Kalu School is het project dat in 2003 door Henny Smulders, de oprichtster van de Girls
Empowerment Foundation is gestart. Afgelopen jaar is onze hoofdmeester, Mr. Athumani, totaal onverwachts
door de Keniaanse overheid overgeplaatst naar een andere school. Hierdoor is de leiding overgegaan naar een
nieuwe hoofdmeester, Mr. Kyengo. Helaas moeten we vaststellen dat de nieuwe hoofdmeester veel minder
geschikt is om de Bishop Kalu School te leiden. Hierdoor hebben we onze steun aan de school dit jaar beperkt tot
de schoolreis voor klas 8 naar Mombassa (€241). Op de Bishop Kalu School zitten ± 450 kinderen in 10 klassen,
waarvan 2 kleuterklassen en 8 klassen.
Giften
Dit jaar hebben we in totaal € 41.845 aan giften mogen ontvangen. Deze giften zijn o.a. Fietsen voor Kenia in
Frankrijk - € 22.690, een fietstocht bij de Soroptimisten in Naaldwijk € 4.250, het goedendoelen project van ISW
Hoogeland € 4.526, een gift van Kringoopwinkel Wateringen Kwintsheul €2.000 en de aktie Spin je Weeseloos €
1.912. Daarnaast hebben we van vele particulieren die Girls Empowerment Foundation in hun hart hebben in
totaal nog € 6.467 ontvangen. Wederom zijn we alle gevers enorm dankbaar voor de steun van onze projecten in
Kenia.
Bezoeken projecten
In 2018 zijn we als bestuur in februari, juli en in november op bezoek geweest bij de verschillende projecten om
de stand van zaken met onze vrijwilligers en medewerkers te bespreken.
Daarnaast is er een structureel maandelijks contact geweest met onze medewerkers en vrijwilligers in Kenia.
Het bestuur,
30 september 2018

I.P. Rotteveel

E.H.M. Jansen – van der Hoeven

W.M.P. Jansen
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C. van Barneveld

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
na resultaatverwerking
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa
Effecten

0

7.500

426.908

457.887

Liquide middelen
Bankier
Overige liquide middelen

41.346
4.528
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45.271
7.066
45.874

52.336

472.782

517.724

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserve

471.269
-

568.030
471.269

568.030

1.513

2.530

472.782

570.560

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

2017

€

€

€

€

Baten
Opbrengsten onroerend goed
Donaties, giften en sponsering

41.845

35.950
41.845

35.950

Lasten
Bestedingen aan doelstellingen
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

133.872
11.065

104.943
5.219
144.937

110.162

-103.092

-74.212

6.331

53.332

-96.761

-20.880

Financiële baten en lasten
Resultaat
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018
€

31-12-2017
€

-

7.500

426.908

457.887

39.488
1.858
4.528
45.874

24.744
20.527
7.066
52.336

Vorderingen
De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben een resterende
looptijd van midner dan 1 jaar.
Overlopende activa

Effecten
Effecten SNS Bank N.V.
De effecten bestaat uit niet-Euronext Fondsen en zijn opgenomen
tegen de aankoopwaarde of lagere marktwaarde.

Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
Bank ten Cate
Liquide middelen (Kenia)
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PASSIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Eigen vermogen
Overige reserves
Stand per 1 januari
Af: resultaat boekjaar 2017
Af: resultaat boekjaar 2018
Bij: van bestemmingsreserve
Stand per 31 december

568.030
-96.761
471.269

588.910
-20.880
568.030

-

500.000
-500.000
-

1.513

1.513
250
100
667
2.530

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Af: naar overige reserve
Stand per 31 december
Conform het legaat dient de opbrengst van de onroerende zaak
te worden besteed aan de doelstelling van de Stichting.

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Administratie- en accountantskosten
Rente- en bankkosten
Overige rentekosten
Overige schulden

1.513
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018
€

2017
€

Baten
Opbrengsten onroerend goed
Donaties, giften en sponsoring

0
41.845
41.845

0
35.950
35.950

-

-

82.757
48.960
241
1.914
133.872

65.103
31.319
5.658
2.863
104.943

Opbrengsten onroerend goed
Huuropbrengsten

Besteding aan doelstellingen
VDT Sponsormeisjes
Henny Childrens Home
Henny's Academy
Bishop Kalu School
Algemene uitgaven Kenia

De bestedingen komen overeen met de in de statuten van de Stichting
vastgelegde doelstellingen.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 waren geen personen in dienst (2017: 0).
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2018
€

2017
€

Overige bedrijfskosten
Kosten onroerende zaken
Sponsoring en PR-kosten
Algemene kosten
Diverse baten en lasten

669
10.396
11.065

15
439
4.765
5.219

-

15

-

15

669
669

439
439

7.209
3.187
10.396

2.994
1.513
258
4.765

0
0
-

0
0
-

Kosten onroerende zaken
Onderhoudskosten
Eigenaarslasten
Verzekeringen

Sponsoring en PR-kosten
Promotie- en websitekosten

Algemene kosten
Reis- en verblijfkosten
Administratie- en accountantskosten
Algemene kosten

Diverse baten en lasten
Resultaat verkoop activa
Kosten verkoop activa
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2018
€

2017
€

Financiële baten en lasten
Opbrengsten effecten
Koersresultaat effecten

-12.980

48.269

-

12.140
12.140

288

7.475

-19.600
-19.312

-398
7.077

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente bankier
Dividend en rente effecten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
Rentelasten onroerend goed
Koersresultaten

Ondertekening van de jaarrekening
31 augustus 2019
Het Bestuur
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RESULTAATBESTEMMING
Statutaire regeling winstbestemming
Volgens artikel 8 van de statuten wordt het resultaat door het bestuur vastgesteld.
Resultaatbestemming 2017
Conform het desbetreffende voorstel heeft het bestuur besloten het negatieve resultaat
ten laste van de overige reserve te brengen.
Resultaat 2018
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 als volgt te bestemmen:
2018
€
Resultaat na belastingen volgens winst-en-verliesrekening

-96.761

Ten laste van de overige reserves

-96.761

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is dit voorstel
reeds in de jaarrekening verwerkt.
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