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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van stichting Geen Dak, statutair gevestigd in
Tytrjerksteradiel.
In dit jaarverslag willen wij u inzicht geven in de activiteiten die wij in het afgelopen jaar
hebben ontplooid. Tevens leggen wij in het jaarrekeningdeel van dit verslag financiële
verantwoording af.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen op opmerkingen hebben, dan verzoeken wij
u hierover contact op te nemen met het bestuur.
Wij wensen u veel leesplezier toe, waarbij wij de hoop uitspreken dat dit verslag u de
inspiratie geeft om ons te blijven volgen en steunen.
Stichting Geen Dak
Jaap Kingma,
Bestuurder.
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Bestuursverslag 2020
Algemene informatie
Statutaire naam
Oprichtingsdatum
Statutaire zetel
Rechtsvorm
Kamer van Koophandel
RSIN

Stichting Geen Dak
27 januari 2012
Tytsjerkstreradiel
Stichting
54733871
851420837

Gedurende 2020 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de juridische structuur. Ook
de bestuurlijke samenstelling en de statutaire doelstellingen zijn in het verslagjaar
onveranderd gebleven.
Giften gedaan aan Stichting Geen Dak zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting op grond
van de ingaande 1 januari 2014 aan de stichting toegekende status van Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Missie, visie en beleid
De stichting heeft ten doel:
a) Het organiseren van projecten voor en/of het verlenen van ondersteuning aan dak- en
thuislozen.
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften.
De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De stichting is niet belastingplichtig in het
kader van de BTW en de Vennootschapsbelasting.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de stichting is op 31 december 2020 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Jaap Kingma
Henriëtte Schievink – Wiersma
Karel van der Velden
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Bezoldiging van het bestuur
Conform artikel 3 lid 5 van de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.
In het verslagjaar 2020 zijn geen kostenvergoedingen gedeclareerd en uitbetaald.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties in 2020
In het verslagjaar is een aanzienlijk bedrag aan giften binnengekomen, voortkomend uit een
veelheid aan activiteiten en contacten. Het totaalbedrag aan ontvangen baten bedroeg in
2020 € 18.767, hetgeen iets lager was dan de begroting van € 20.000.
Inmiddels sponsort de stichting 4 verschillende weeskinderen uit de tehuizen van Blessed
Generation in Kenia. Daarnaast konden wij vanuit de ontvangen baten grote financiële
bijdragen doen aan de Blessed Generation Highschool (BG High) in Ruiru, voor onder andere
een opleiding docenten, uniformen, gebouwonderhoud en voedsel.
De kosten van beheer en administratie bedroegen € 124, zijnde 0,7% van de totale baten.
Er zijn geen kosten gemaakt voor fondswerving. Het netto voor de doelstelling van de
stichting beschikbare bedrag was in 2020 daardoor per saldo € 18.642.
Per saldo heeft de stichting in het verslagjaar voor een bedrag van € 25.250 uitgekeerd aan
Blessed Generation (inclusief kindsponsoring). Dit resulteert per saldo in een negatief
exploitatieresultaat van € 6.608; dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve van de
stichting.

Financiële positie
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 15.597. Dit eigen vermogen is volledig in liquide
vorm beschikbaar en is volledig bestemd voor de in het beleidsplan geformuleerde
doelstellingen.
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Vooruitblik 2021
Het jaar 2021 zal evenals 2020 volledig in het teken staan van ondersteuning van de
activiteiten van Blessed Generation. De bijdrage van Stichting Geen Dak aan dit project zal
bestaan uit het inzamelen van liquiditeiten en goederen, die de bouw, inrichting en
exploitatie van de Highschool van Blessed Generation in Kenia mogelijk moeten maken.
Daarnaast zal de sponsoring van diverse kinderen die onder de hoede vallen van Blessed
Generation wordt voortgezet en indien mogelijk uitgebreid.
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Begroting 2021
De begroting 2021, die is vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 december 2020, kan
als volgt worden weergegeven:

€

Begroot 2021
€

BATEN
-

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten uit beleggingen
Overige baten

20.000,00
20.000,00

Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning Blessed Generation
- Sponsoring weeskinderen in Kenia

16.750,00
3.000,00
19.750,00

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties van derden
- Kosten verkrijging subsidies overheden
- Kosten van beleggingen

100,00
100,00

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

150,00

Som der lasten

20.000,00

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-
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Ondertekening door het bestuur
Het jaarverslag 2020, inclusief de daarin opgenomen jaarrekening 2020 is conform artikel 9
lid 3 van de statuten vastgesteld door het bestuur van de stichting.
Titsjerksteradiel, 12 januari 2021,

Jaap Kingma, voorzitter

Henriëtte Schievink – Wiersma, secretaris

Karel van der Velden, penningmeester

Het origineel getekende jaarverslag wordt ten kantore van de stichting bewaard.
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Jaarrekening 2020
Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen zoals opgenomen in boek 2, titel 9
van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 (RJ 650) voor
fondsenwervende instellingen. De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand
jaar.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten.
Waardering van activa en passiva
De activa en de passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is
vermeld.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarden. Voor zover nodig is wordt op
de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Deze
voorziening wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de vorderingen.
Overlopende activa betreffen nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen ter
zake van posten waarvan de oorsprong vóór balansdatum ligt.

Liquide middelen
De liquide middelen worden op de balans verantwoord tegen nominale waarde

Reserves en fondsen

De reserves worden onderverdeeld in Continuïteitsreserves, Bestemmingsreserves,
Herwaarderingsreserves en Overige reserves. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan
door het bestuur een specifieke bestedingsdoelstelling is toegekend.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke bestemming is gegeven
wordt dit deel aangemerkt als een Bestemmingsfonds.
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Kortlopende schulden

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden
aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden
gewaardeerd tegen de reële waarde.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen ter
zake van posten waarvan de oorsprong vóór balansdatum ligt.

Bepaling van het exploitatieresultaat
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. De
baten worden verantwoord voor het brutobedrag, tenzij anders vermeld. Giften en donaties
worden in het jaar van ontvangst tot de baten gerekend. Rentebaten en bankkosten worden
verantwoord in het jaar van ontvangst respectievelijk betaling.
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het
verslagjaar worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn en vóór het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Balans per 31 december 2020

€

31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

15.596,95

TOTAAL ACTIVA

22.204,87

15.596,95

22.204,87

15.596,95

22.204,87

PASSIVA
Reserves en fondsen
- Reserves

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

15.596,95
-

22.204,87
15.596,95

22.204,87

15.596,95

22.204,87

- Fondsen

Bestemmingsfondsen
Voorzieningen

-

-

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden

-

-

TOTAAL PASSIVA

15.596,95

22.204,87
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Staat van baten en lasten over 2020
Werkelijk 2020
€

€

€

Begroot 2020
€

€

Werkelijk 2019
€

BATEN
-

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten uit beleggingen
Overige baten

18.766,50
18.766,50

Som der baten

20.000,00
20.000,00

23.969,20
23.969,20

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning Blessed Generation
- Sponsoring weeskinderen

22.250,00
3.000,00

17.300,00
2.400,00
25.250,00

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties van derden
- Kosten verkrijging subsidies overheden
- Kosten van beleggingen

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

Som der lasten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-

16.450,00
2.664,00
19.700,00

100,00
-

19.114,00

-

-

100,00

-

124,42

200,00

119,38

25.374,42

20.000,00

19.233,38

-6.607,92

-

4.735,82
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Kasstroomoverzicht 2020
2020
€

€
Exploitatieresultaat
Mutatie vorderingen
Mutatie schulden

2019
€

€
-6.607,92

-

4.735,82
-

Kasstroom uit normale bedrijfsoperaties

6.607,92-

4.735,82

Kasstroom uit investeringen

-

-

Kasstromen uit financiering

-

-

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen 1 januari
Mutatie liquide middelen

6.607,92-

4.735,82

22.204,87

17.469,05

6.607,92-

Liquide middelen 31 december

15.596,95

4.735,82

22.204,87
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
De post Liquide middelen ad € 15.596,95 betreft het saldo op de rekening-courant met
huisbankier Rabobank. Het saldo is direct opeisbaar.
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:
1 januari 2020

€

Winstverdeling 2020

€

Baten

€

Lasten

31 december 2020

€

Bestemmingsreserve
Ondersteuning Blessed Generation
Totaal

22.204,87

-

-6.607,92

15.596,95

22.204,87

-

-6.607,92

15.596,95

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en
lasten
De specificatie van de baten uit eigen fondswerving is als volgt:

Donateur

€

Unie NFTO
Prot.gem. Burgum
Prot.gem. Feanwalden
Diaconie PG Burgum
Overige giften bedrijven
Diverse particulieren € 500 of hoger
Giften particulieren kleiner dan € 500
Kindsponsoring
Totaal

10.000,00
1.000,00
500,00
250,00
320,00
2.000,00
2.767,50
1.929,00
18.766,50
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De kosten beheer en administratie betreffen:

2020

2019

€

€

Kosten beheer en administratie
Bankkosten
Website
Reiskosten

Totaal

124,42
-

119,68
-

124,42

119,68

Kostenverdelingsstaat
Doelstelling

Lasten

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Kosten eigen fondswerving
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Bankkosten
Afschrijving en rente
Som der lasten

Werving baten

Ondersteuning Sponsoring

Eigen

Gezamen- Acties

Subsi- Beleg-

Blessed
Generation

weeskinderen

fondsen
werving

lijke
acties

derden

dies

gingen

€

€

€

€

€

€

€

22.250,00

22.250,00

3.000,00

3.000,00

Beheer
en administratie
€

TOTAAL

BEGROOT

TOTAAL

2020

2020

2019

€

€

€

-

-

-

-

-

124,42
-

25.250,00
124,42
-

19.700,00
100,00
200,00
-

19.114,00
119,38
-

-

-

-

-

-

124,42

25.374,42

20.000,00

19.233,38
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Overige gegevens
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
Werkelijk 2020
€

Begroot 2020
€

Werkelijk 2019
€

Bestemming exploitatiesaldo
Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserves
- Herwaarderingsreserve
- Overige reserves
- Bestemmingsfonds

-6.607,92
-

-6.607,92

-

-

4.735,82
-

4.735,82

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het gepresenteerde
vermogen en resultaat in de jaarrekening 2020.
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