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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:
W.M.P. Jansen, vorzitter / 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 2019 bedraagt € 73.003 positief tegenover € 96.761 negatief over 2018.
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
2019
€

2018
%

€

%

Baten
Opbrengsten onroerend goed
Donaties, giften en sponsoring

168.644

0,0
100,0

41.845

0,0
100,0

168.644

100,0

41.845

100,0

Bestedingen aan doelstellingen
Overige bedrijfskosten

155.768
4.821

0,9
0,0

133.872
-8.535

3,2
-0,2

Som der kosten

160.590

1,0

125.337

3,0

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

8.055
64.948

4,8
38,5

-83.492
-13.269

-199,5
-31,7

Resultaat

73.003

43,3

-96.761

-231,2

Lasten
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FINANCIELE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Overige reserves
Bestemmingsreserve

544.272
-

471.269
544.272

471.269

-

-

544.272

471.269

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Onroerend goed
Werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

23.556
490.092
48.490

Af: kortlopende schulden

426.908
45.874
562.139

472.782

17.867

1.513

544.272

471.269

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 2019
Het jaar 2019 was een jaar waarin de Girls Empowerment Foundation naast het beheren en optimaliseren van de
projecten Henny’s Children’s Home en Henny’s Academy ook veel aandacht is gestoken in het werven van fondsen
voor de projecten.
Hierna worden de verschillen de projecten als ook de fondsenwerving nader toegelicht.
Henny’s Children’s Home
Het afgelopen jaar begonnen we, na het vertrek van onze manager en matron eind 2018, met een volledige nieuwe
staf in Henny’s Children’s Home. De staf bestond in 2019 uit Judith (manager), Caro (matron) en Lilian (social
worker) die de meiden in het huis hebben begeleid.
Zij hebben zoals ze in het “Social welfare report 2019” hebben gesteld, gestreefd om een omgeving te creëren
waarin de meisjes op een positieve wijze geïnspireerd, gesterkt en empowered worden door ze te laten begrijpen
hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Dit hebben ze gedaan door ze onderwijs, psychosociale ondersteuning,
familie therapie, inspiratie programma’s en talent ontwikkeling aan te bieden.
In het afgelopen jaar heeft de staf ook getracht de achtergrond van de meisjes verder in kaart te brengen. Dit was
noodzakelijk door aangescherpte regels vanuit de overheid. Ook zijn ze, als gevolg van de aangescherpte regels, toe
overgegaan om afscheid te nemen van de meisjes die ouder dan 18 jaar zijn. Dit gaat onder goede begeleiding en
support van Girls Empowerment Foundation.
Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat we per 31 december 2019 57 meisjes via Henny’s Children’s Home
ondersteunen. Hiervan gaan er 39 meisjes naar Henny’s Academy, 15 meisjes naar het voortgezet onderwijs, 2
meisjes naar een polytechnische school en 1 meisje naar college (beroepsopleiding). Van deze 57 meisjes zijn er 9
albino meisjes.
Om de activiteiten verder te ondersteunen hebben we in 2019 een stuk land aangekocht (€15.500) om hier in 2020
een waterpomp te installeren zodat HCH niet meer afhankelijk is van derden voor water en om er groenten te
verbouwen.
De kosten voor Henny’s Children’s Home bedroegen in 2019 € 81.367. De belangrijkste kosten zijn de
onderwijskosten van €19.736. In deze kosten zijn ook de kosten van VDT middelbare scholen zijn opgenomen ad €
13.170. Daarnaast betreffen het de directe kosten voor de weesmeiden, zoals het personeel van het weeshuis (€
17.433), eten en drinken (€ 19.032) en andere kleinere kosten zoals water en elektriciteit (€ 7.512),
onderhoudskosten (€2.818) en overige kosten (€ 14.836)
Henny’s Academy
Met trots kunnen we melden dat Henny’s Academy in 2019 verder is gegroeid van 128 leerlingen aan het begin van
het jaar naar 160 leerlingen aan het einde van het jaar. Dit is een stijging van 25%. We verwachten dat deze stijging
in 2020 wordt voortgezet en dat we over de 200 leerlingen komen in 2020.
Ook in de resultaten is een stijgende lijn waar te nemen en de resultaten die er gehaald worden zitten boven het
regionaal gemiddelde van alle basisscholen. Daarnaast is het gelukt om in klas 7 meer dan 15 leerlingen te krijgen
zodat we in 2020 voor het eerst in het bestaan van Henny’s Academy een klas 8 hebben die examen gaan doen.
In 2019 is er geïnvesteerd in een nieuwe toegangsweg die ook door de schoolbus gebruikt kan worden. Daarnaast
hebben we geïnvesteerd in een groot kippenhok voor zowel educatieve reden als ook voor de eieren bij de lunch
van de leerlingen. En er is in 2019 begonnen met de aanleg van de waterput welke begin 2020 operationeel wordt.
De totale investeringen bedroegen €12.650.
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De kosten voor Henny’s Academy bedroegen in 2019 € 73.704. De belangrijkste kosten zijn de salariskosten van €
32.233, voeding € 10.283, transportkosten €5.336, water €1.460 en overige kosten € 11.832. Daartegenover staan
ook de inkomsten voor onderwijs €13.118 en transport € 2.954. Per saldo heeft Henny’s Academy €57.454 gekost
in 2019.
Bishop Kalu School
In april 2019 is de Bishop Kalu School wederom bezocht door het bestuur. Tijdens dit bezoek is wederom gebleken
dat er met het nieuwe schoolhoofd geen afspraken te maken zijn. Hierdoor hebben wij voor onbepaalde tijd de steun
aan de Bishop Kalu School opgeschort.
Giften
Dit jaar was een heel bijzonder jaar gezien alle giften die we hebben mogen ontvangen. Het jaar begon met een gift
voor de realisatie van twee waterpompen door een stichting van € 25.920. Een waterpomp is gebouwd en wordt
begin 2020 in gebruik genomen de 2e waterpomp wordt in de loop van 2020 gerealiseerd.
Daarnaast hebben we een gift ontvangen uit een legaat van iemand die iets wilde doen voor de “arme mieters” van
€ 6.000. Ook kregen wij nog verschillende andere giften van bedrijven, kringloopwinkels en werd de eerst kist
druiven bij de Westlandse Druif geveild voor GEF ad € 4.275. 2019 was ook het eerste jaar dat stichting De Tien
GEF ondersteunt met een bijdrage van € 10.500.
In totaal hebben we van bedrijven, stichtingen en particulieren € 64.467 ontvangen.
Daarnaast hebben we als stichting in 2019 ook de GEF Kenya Classic 2019 georganiseerd. Een fietstocht vanaf de
flanken van de Kilimanjaro naar de projecten van GEF in Kwale van 500 kilometer. Deze sponsortocht heeft in
totaal € 104.177 opgebracht!
In totaal hebben we € 168.644 van derden mogen ontvangen voor de projecten.
Een groot deel van deze giften worden besteed aan de genoemde waterpompen, de renovatie van de keukens in
zowel HCH als HA, de renovatie van het dak van HCH en de aanleg van een moestuin in de komende periode.
Bestuur
In het afgelopen jaar heeft het bestuur de projecten verschillende malen bezocht. Tijdens deze bezoeken is er een
“advisory board” geïnstalleerd die bestaat uit Kenianen die onze medewerkers op de projecten en het bestuur
kunnen adviseren op het gebied van juridische, bouw en sociale zaken.
In november heeft tot onze spijt een van de bestuursleden van het eerste uur, Ivon Rotteveel haar taken als
bestuurslid gestaakt. Dit houdt in dat het bestuur momenteel uit 3 personen bestaat.
In 2020 wordt de huidige organisatiestructuur van GEF nader bekeken en beoordeeld hoe het bestuur zo
georganiseerd kan worden dat we klaar zijn voor de toekomst.

Het bestuur,
30 juni 2020

E.H.M. Jansen – van der Hoeven

W.M.P. Jansen

C. van Barneveld
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatverwerking
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa
Effecten

23.556

0

490.092

426.908

Liquide middelen
Bankier
Overige liquide middelen

40.783
7.707
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41.346
4.528
48.490

45.874

562.139

472.782

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserve

544.272
-

471.269
544.272

471.269

17.867

1.513

562.139

472.782

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

2018

€

€

€

€

Baten
Opbrengsten onroerend goed
Donaties, giften en sponsering

168.644

41.845
168.644

41.845

Lasten
Bestedingen aan doelstellingen
Overige bedrijfskosten

155.768
4.821

133.872
-8.535
160.590

125.337

8.055

-83.492

Financiële baten en lasten

64.948

-13.269

Resultaat

73.003

-96.761

Bedrijfsresultaat
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019
€

31-12-2018
€

23.556

-

490.092

426.908

36.874
3.909
7.707
48.490

39.488
1.858
4.528
45.874

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

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Eigen vermogen
Overige reserves
Stand per 1 januari
Af: resultaat boekjaar 2018
Af: resultaat boekjaar 2019
Bij: van bestemmingsreserve
Stand per 31 december

471.269
73.003
544.272

568.030
-96.761
471.269

-

500.000
-500.000
-

17.867
17.867

1.513
1.513

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
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019
€

2018
€

Baten
Opbrengsten onroerend goed
Donaties, giften en sponsoring

0
168.644
168.644

0
41.845
41.845

-

-

96.868
57.454
1.446
155.768

82.757
48.960
241
1.914
133.872

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 2019 waren geen personen in dienst (2018: 0).
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2019
€

2018
€

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

871
4.151
-200
4.821

669
10.396
-19.600
-8.535

-

-

-

-

871
871

669
669

3.804
346
4.151

7.209
3.187
10.396

-200
0
-200

-19.600
0
-19.600

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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2019
€

2018
€

Financiële baten en lasten
Opbrengsten effecten
Koersresultaat effecten

65.235

-12.980

-

-

287
287

288
288

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
30 juni 2020
Het Bestuur
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RESULTAATBESTEMMING
Statutaire regeling winstbestemming
Volgens artikel 8 van de statuten wordt het resultaat door het bestuur vastgesteld.
Resultaatbestemming 2018
Conform het desbetreffende voorstel heeft het bestuur besloten het negatieve resultaat
ten laste van de overige reserve te brengen.
Resultaat 2019
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2019 als volgt te bestemmen:
2019
€
Resultaat na belastingen volgens winst-en-verliesrekening

73.003

Ten gunste van de overige reserves

73.003

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