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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 onder-
wijsprojecten 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, voorzitter
R. van der Ven, secretaris
C. van Barneveld, bestuurslid
E.H.M. Jansen - van der Hoeven, 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

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

€ % € %

Baten

Opbrengsten onroerend goed -                   0,0 -               0,0
Donaties, giften en sponsoring 36.905         100,0 168.644    100,0

36.905         100,0 168.644    100,0
  

Lasten

Bestedingen aan doelstellingen 149.952       406,3 155.768    92,4
Overige bedrijfskosten 716              1,9 5.021        3,0
Som der kosten 150.668       408,3 160.790    95,3

Bedrijfsresultaat -113.763      -308,3 7.855        4,7
Financiële baten en lasten 12.860         34,8 65.148      38,6

Resultaat -100.903      -273,4 73.003      43,3

2020 2019

Het resultaat na belastingen over 2020 bedraagt € 100.903 negatief tegenover € 73.003 positief over 2019.
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FINANCIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

€ € € €

Beschikbaar op lange termijn:

Overige reserves 443.369       544.272    
Bestemmingsreserve -                   -               

443.369  544.272  
Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Onroerend goed -              -              

  
Werkkapitaal 443.369  544.272  

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 34.896         23.556      
Effecten 394.140       490.092    
Liquide middelen 14.333         48.490      

443.369  562.139  

Af: kortlopende schulden -              17.867    

443.369  544.272  

31-12-2020 31-12-2019

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 2020

Het jaar 2020 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 enorm beïnvloed is door COVID. Hierna worden de 
verschillen de projecten als ook de fondsenwerving nader toegelicht.

Henny’s Children’s Home
In 2020 heeft Henny’s Children’s Home zich verder door ontwikkeld naar een nog professionelere organisatie. Dit 
werd bevestigd door de overheid met een nieuwe registratie als opvanghuis voor meisjes. Zoals in het “Social 
welfare report 2019” staat, is er een omgeving gecreëerd 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. Hiertoe zijn alle dossiers van de meisjes nader bekeken en beoordeeld.
Daarnaast beloonde het ministerie van Sociale Ontwikkeling Henny’s Children’s Home aan het einde van het jaar 
met de “Volunteer of the Year Award” voor het goede werk dat gedaan wordt.

2020 was het jaar dat ook in Kenia COVID zich verspreidde. Tot ons grote geluk hebben de medewerkers en 
meisjes van Henny’s Children’s Home geen grote problemen ondervonden van COVID. Wel zijn de meisjes een 
lange periode niet naar school geweest omdat de overheid alle scholen gesloten had. 

Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat we per 31 december 2020 63 meisjes via Henny’s Children’s Home 
ondersteunen. Hiervan gaan er 45 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 63 meisjes zijn er 9 albino meisjes.

In 2020 hebben we met de opbrengsten van de GEF Kenya Classic 2019 het lekkende dak vervangen door een 
golfplaten dak (€26.450). Ook hebben we het gebouw opnieuw geschilderd (€3.150) en zijn we begonnen met de 
aanleg van de waterput (€6.950). 

Naast de investeringen bedroegen de kosten voor Henny’s Children’s Home in 2019 €63.514. Een deel hiervan 
(€4.800) is gedekt door bijdragen van de CCGD, een Keniaanse organisatie die meisjes voorlicht tegen seksueel 
geweld en HCH hierin als partner ziet.   
Normaal gesproken zijn de onderwijskosten de grootste kostenpost. Maar door COVID bedragen deze dit jaar 
€7.866, hiervan zijn €4.875 kosten van VDT middelbare scholen. Daarnaast betreffen het de directe kosten voor de 
opvang van de weesmeisjes, zoals het personeel van het weeshuis (€14.445), eten en drinken (€14.884) en andere 
kleinere kosten zoals water en elektriciteit (€8.040), onderhoudskosten (€8.346) en overige kosten (€9.933). 

Henny’s Academy
Met trots kunnen we melden dat Henny’s Academy in 2020 verder is gegroeid van 160 leerlingen aan het begin van 
het jaar naar 230 leerlingen aan het einde van het jaar. Dit is een stijging van 44%. 
In 2020 zou voor het eerst in het bestaan van Henny’s Academy leerlingen examen doen. Door de schoolsluiting als 
gevolg COVID is dit helaas niet gebeurd. We hopen dat de schoolsluiting de leerlingen niet te veel beïnvloedt en 
dat het goede niveau behouden blijft. Het team, onder leiding van Mr. Munga hebben veel energie gestoken om ook 
tijdens de sluiting de leerlingen en de ouders te helpen bij onderwijs.

In 2020 hebben we extra kosten (€4.800) moeten maken a.g.v. COVID. Dit om de school open te houden en de 
leerlingen zo veilig mogelijk onderwijs te laten volgen. 
Daarnaast hebben we een vooruitbetaling gedaan van €9.700 voor een grote nieuw schoolbus. Afhankelijk van de 
COVID-situatie wordt deze in de loop van 2021 geleverd.
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Het bestuur,  31 januari 2022

W.M.P. Jansen    R.W.A. Van der Ven    C. van Barneveld    E.H.M. Jansen – van der Hoeven

Giften
Ook dit jaar zijn we weer aangenaam verrast door gulle giften ondanks de COVID-situatie waar eenieder in zit. 
Door vele grote en kleine giften van particulieren, stichtingen en bedrijven hebben we toch nog €36.905 mogen 
ontvangen.
Dit bedrag werd o.a. gevormd door de 2e gift van €10.000 van stichting De Tien. Daarnaast heeft een reis met 
ISW-leerlingen die op het laatste moment geannuleerd werd nog €11.121 opgeleverd. De overige inkomsten, 
€15.784 komen van gulle supporters en sponsors van onze projecten.

Bestuur
Door het wegvallen van Ivon Rotteveel in 2019 hebben we het bestuur in 2020 versterkt met Ron van der Ven die 
als secretaris is toegetreden tot het bestuur.
Tot onze grote spijt hebben we als gevolg van COVID de projecten niet kunnen bezoeken. Wel hebben we 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
na resultaatverwerking

€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa 34.896 23.556

Effecten 394.140 490.092

Liquide middelen

Bankier 5.323 40.783
Overige liquide middelen 9.010 7.707

14.333 48.490

443.369 562.139

31 december 2020 31 december 2019
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31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 443.369 544.272 
Bestemmingsreserve -             -             

443.369 544.272 

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende 
passiva -             17.867   

443.369 562.139
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

€ € € €

Baten

Opbrengsten onroerend goed -                   -               
Donaties, giften en sponsering 36.905         168.644    

36.905     168.644    

Lasten

Bestedingen aan doelstellingen 149.952       155.768    
Overige bedrijfskosten 716              5.021        

150.668   160.790    

Bedrijfsresultaat -113.763  7.855        

Financiële baten en lasten 12.860     65.148      

Resultaat -100.903  73.003      

2020 2019



pagina 12 van 17

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen

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

Overlopende activa 34.896         23.556         

Debiteuren 1.000          12.175        
Kruisposten Kenia 6.500          
KLM - schadeloosstelling (2019) 11.381        
KLM - coronavouchers (2020) 27.396        

Effecten

Effecten Bank ten Cate 394.140       490.092       

De effecten zijn opgenomen tegen de waarde per 31 december

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 11.733         36.874         
Bank ten Cate -6.410         3.909           
Liquide middelen (Kenia) 9.010           7.707           

14.333         48.490         
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PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Eigen vermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari 544.272          471.269              
Af: resultaat boekjaar 2019 -                     73.003                
Af: resultaat boekjaar 2020 -100.903        -                          
Bij: van bestemmingsreserve -                     -                          
Stand per 31 december 443.369          544.272              

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari -                     -                          
Af: naar overige reserve -                     -                          
Stand per 31 december -                     -                          

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Administratie- en accountantskosten -                     -                          
Rente- en bankkosten -                          
Overige rentekosten -                          
Overige schulden -                     17.867                

-                     17.867                

ISW reis 2020 - vooruitontvangen bijdragen 17.867                
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019
€ €

Baten

Opbrengsten onroerend goed 0 0
Donaties, giften en sponsoring 36.905             168.644           

36.905             168.644           

Opbrengsten onroerend goed

Huuropbrengsten -                      -                      

Besteding aan doelstellingen

VDT Sponsormeisjes -                      -                      
Henny Childrens Home 95.264             96.868             
Henny's Academy 54.688             57.454             
Bishop Kalu School -                      -                      
Algemene uitgaven Kenia -                      1.446               

149.952           155.768           

De bestedingen komen overeen met de in de statuten van de Stichting
vastgelegde doelstellingen.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 waren geen personen in dienst (2019: 0).
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2020 2019
€ €

Overige bedrijfskosten

Kosten onroerende zaken -                      -                      
Sponsoring en PR-kosten 220                  273                  
Algemene kosten 496                  4.749               
Diverse baten en lasten -                      -                      

716                  5.021               

Kosten onroerende zaken

Onderhoudskosten
Eigenaarslasten -                      -                      
Verzekeringen

-                      -                      

Sponsoring en PR-kosten

Promotie- en websitekosten 220                  273                  
220                  273                  

Algemene kosten

Reis- en verblijfkosten -                      3.804               
Administratie- en accountantskosten -                      -                      
Algemene kosten 496                  945                  

496                  4.749               

Diverse baten en lasten

Resultaat verkoop activa 0 0
Kosten verkoop activa 0 0

-                      -                      
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2020 2019
€ €

Financiële baten en lasten

Opbrengsten effecten

Koersresultaat effecten 13.729             65.235             

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente bankier -                      -                      
Dividend en rente effecten 290                  200                  

290                  200                  

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 515                  287                  
Rentelasten onroerend goed
Koersresultaten 644                  -                      

1.159               287                  

Ondertekening van de jaarrekening

31 januari 2022

Het Bestuur
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RESULTAATBESTEMMING

Statutaire regeling winstbestemming

Volgens artikel 8 van de statuten wordt het resultaat door het bestuur vastgesteld.

Resultaatbestemming 2019

Conform het desbetreffende voorstel heeft het bestuur besloten het negatieve resultaat
ten laste van de overige reserve te brengen.

Resultaat 2020

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 als volgt te bestemmen:

2020
€

Resultaat na belastingen volgens winst-en-verliesrekening -100.903

Ten laste van de overige reserves -100.903

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


