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1.1 Algemeen

Lt,t §tefirtaÉre n*emn ve*tiging*ptaats en rechtsvorm
Stichting Sharety is opgericht per 20 juni 1990 onder de naarm "$hare". ln 1997 is de naam
gewijzigd in "Sharety". De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht en is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41120665 met
RSIN 802944450. Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende lnstelling {AIIBI).

1.{.2 Omschrijving van de doelstelling
De stichting Sharety heeft ten doel het helpen verminderen van de materiële en geesteldke
nood ven de bevolking in SrÍ Lanka, in het bijzonder de minst bedeelde groepen, zonder
onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en
geslacht. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in overleg met de lokale vertegenwoordigers
van geestvenrante groepen.

De stichting traeht de doelstelting te reelisere* der midde! va* de volgeede ac*ivÈteiten:

- Het direct of indirect in materieel en/of geestelijk opzicht ondersteunen van
gemeenschappen, dorpen, organisaties enlof individuen in Sri Lanka

- Het voeren van (persoonlijk) overleg met o.a. onze mediators in Sri Lanka
- Het minimaal 1 keer periaar bezoeken van {vriiunel} alle proiecten in Sri La*ka do+r

één of meer bestuursleden
- Het venrerven en ter beschikking stellen van gelden en andere middelen
- Hei bewust maken van de Nederlandse bevolking van de nood in Sri Lanka

{.1.3 Juridische structuur
Stichting $harety is een stichting volgens Nederlands recht.

í.1.4 Beetuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
- dhr. Y. Oosterhoff te Almere-Poort, voorzitter
- dhr. J. van Eeuwijk te Nieuw-Lekkerland, secretaris
- flïevr. C. van den Ende-Vermaat te Amstelveen, penningnreester
- mevr. A.C. Oosterhoff-Holtes te Almere-Poort, algemeen bestuurslid
- mevr. J. van Eeuwijk-van der Aa te Nieuwlekkerland, algemeen bestuurslid

*.t,S Sezoltf§ing van b*stuurders
De bezoldiging voor de bestuurders tezamen bedraagt € 0. (2019 € 0)
Wel hehben zij ieder recht op een vrijwilligersvergoeding van € 1.700 per jaar.
Tot nu toe, dus ook in 2A20, hebben zij allen hier van afgezien.

í.1.6 Toezicht
Het bestuur houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de stiehting
Het bestuur krijgt de relevante informatie van het jaarplan via maandrapportages en door
míddel van verslagen van projectbezoek.
Het toezicht van het bestuur strekt zich uit tot:
- de realisatie van de doelstellingen van stichting Share§
- toezicht op de strategie en de risíco's die zijn verbonden aan de actíviteiten
- controle en toezicht op de financiële verslaglegging en de verantwoording ervan.
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í.1.7 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
g,rondslagen yoor financiële verslaggevlng -

í.2 Financiële positie

ï.2.1 Betetd m+t betrekking tot eÍÍIvaÍrg ert fuaetie varr Fesenres e* Íendsen

Vermogen
Het vermogen wordt onderuerdeeld naar de volgende reserves:
- bestemmingsreserves
- oartlinr riïai*eracanra* vvlrulrgl&lwÍ9wr Ív

Continuïïeitsreserve
Stichting $harety heeft een continuiïeitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op
korte termiin en orn zekerte stellen dat ziiaok in de toekomst aan haar verplichtingen kan
voldoen. §tichti*g Sharety hanteert een minimuÍn van eenmaal de jaarkosten van de
werkorganisatie.

1,2.2 Kengetallen
Over het verslagjaar 2A20 werd een positief resultaat behaald van € 9.087

1.3 Toelichting lastenverdeling

§pcificatie en verdeling festen naar temrriftg

2020 2019
€ alo € o/o

Totaal ontvangen uit fondsenwerving 279.363 100,0 % 231.405 100,0 %

Financiële baten
Totale baten

7 0,Q a/o I 0,A o/o*ffi6" --Tö6'3-vo z ---ïïöl-x

Besteding aan doelstelling 262.233 g3,g % Z34.1ZS 197,2 §À

Besteding aan fondswerving 3.061 1,1 a/o 2.488 1,1 o/o

Besteding aan administatie en beheer 4.989 1,8 olo 4.534 _ 1,9 %
Totalelasten, 

-27fffi 
re% W @o/"

Resultaat 
-ffi --ffiv" 

---:9ffi'-7'/"
:: ==::=r==:::= ::-

De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in procenten van de totale baten bedragen in
2AZA 1,1 olo . De totale kosten van fondswerving, admínistratie en beheer uitgedrukt in
procenten van de tetaf€ baten bedrag.e* in 202S 7,9§ia.

Het resultaat over 2020 bedraagt € 9.087 positief.
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2.Í Bafans por$t decemfuEr{na rs€uIha6€stemming}

3{-í2-2020

A*T}VÀ

Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Liquide middelen
Rabobank 87.710

87.710

TOTAAL ACTIVA 87.710

Stichting Sharety

PASSIVA

Ressnrss
Continuileitsreserve
Beetemmingsrcserves

Kortlopende schulden en overlopende
paasiva
Nog te besteden giften
CrcStetren
Overlopende passiva

TCïAAL PAS§IVA

Jaarrekening 2020

3í-í2-20Í9
ct€

16
16

41.288
35.413

78.642

32.096

_ 35.519

10.500
425
79

78.602

78.618

67.614

11.004

?s.§18

7.504

3.505

76.7A1

11.009

&7.710
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Stichting Sharety

2.2 Staat van baten en lasten

BATEN

Baten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder
wínststreven

T*taal ontva;rgen aen giften

Financiële baten
Rentebaten

Som der baten

LASTEN

tsesteding aan doelstellingen
Besteding aan diverse projecten

Besteding aan fondswerving
Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

2.3 Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan :

Continurïeitsreserve

Bestemming$reserves

Jaarrekening 2020

Reafisatie Eegroting
2024 2020

Realisatie
2019

€€

105.060
174.303

262.233

3.061

4.989

65.000 64.679
í75.4A0 166.726

n-7a 1AQ. 24A"A0A

7

279_370 240.007

240.O04
262.233

na1 /lnE

231.413

234.125

z,.t+óö

4.534

241147

-9.734

234.125
240.000

2.488
2.845

4.534
6.772

J.Ub I

4.989

270.283

9.087

249.617

-9.il A

2020

9.192
-105

20t9

-3.938

-5.796- -8i34:
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2.4 Toelichting op de jaarrekening

2.4.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C2 voor "Kleine fondsenwervende organisaties"
van de Raad voor de jaarverslaggeving" Doelvan deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van
de organisatie en besteding van de gelden ín relatie tot het doelwaarvoor die fondsen
bijeengebrachtzijn. §e jaarrekenirg is opgesteld in suro'§-

2.4.2 Vergelijkende cijfers
De cijfers over 2019 zijn waar retevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar
mogelijk te maken.

Grondslagen van balanswaardering

2,4.3 Algemene grondslagen van waardering
De waardering van activa en passiva en de bepa{ing van het rcsultaat vinden plaats op basis van de
verkrijgingsprijs. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten worden gerealiseerd volgens het kasstelsel. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
deze betrekking hebben. Overschotten worden slechts opgenomën voor zover zij op
de balansdatum zijn gerealiseerd. Eventuele tekorten en risico's die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar worden in achtgenomen indíen z[ voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden. Een eventueel financieel resultaat komt ten bate of ten laste van de
Continuiteitsreserve of Bestemmingsreserve.

2.4,4 Materiële vaste activa
De materiëÏe vaste activa worde* gwaardeerd tege* de verkr[igingspr$s vernninderd rnet de
op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

2.4.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva.
De vorderinge*" iiquide mkÍdden, sehulden en eveíklpeilde activa en passiva ziin epg+*anen
tegen nominale waarde De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije
beschikkíng van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

2.4.6 Reserves en fondsen
BestemmingsreseÍyes betreffen niet-directe verplichtingen met betrekking tot specifieke door het
bestuur gekozen projec{en, uíaaívan aannemeffi ia dat afuikkeling eruan gepaard zal gnan rnet een
uitstroom van gelden naar die betreffende p§ecten. Eventuele batige saldi van projecten waarvan
de ondersteuning om welke reden dan ook is gestopt worden door het bestuur toegekend aan
alternatieve bestemmingsreserves. Wanneer een tekort dreigt op een specifiek project kan het
bestuur besluiten dit vanuit de Continuileitsreserve aan te zuiveren. Bestemmingsreserves worden in
@insel niet gebruikt om tekorten als gevolg van overheadkosten aan tezuivere*.
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G rondslagen van resultaatbepaling

à4,7 Atgemene grendslag,en vart resultaatbepli*g
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen,

2.4.8 Bestedingen aan en ontvangsten met betrekking tot doelstellingen
Bestedingen en ontvangsten (giften) met betrekkíng tot specífieke projecten worden als
lasten en baten in de resultatenrekening verantwoord. De diverse sponsorprojecten worden
hierbij samengevat onder de posten Sponsorprogramma's kinderen, ouderen, families en
gehandicapten.

2.4,9 Financiële baten
De financiële baten betreffen de renteopbrengsten van tegoeden.

2.4.10 Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers op transactiedatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de rekening van baten en lasten.
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2.§ Toelichting op de balans

2.5,1 ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen handicrafts

2.5.2 PASSIVA

ksee
Het verloop van de continul'teitsrèserve is als volgt:

Stand per 1 januariàA20
Onttrekkingen
tsifi everyebraeffi van be*e*rmingsreserue
Resultaat boekjaar
§tand per 31 december 2020

t'fet verfoopvande bestemmingsreserve is ats votgt

Stand per 1januari202A
Af: toevoeging aan continuiteitsreserve
Onttrekkingen
Tcevregingsn
Stand per 31 december 2020

st-t2-2020 g{-12-20t9

36.034
-3.938

32.096

41.314

-12.309
6.5f3

35.§18

16

32.096
-14.8U

24.026
41.288

35.518

-6.826

. , , ö.7?t
35.413

De specificatie van het saldo van de bestemmingsreserve
is als volgt:

Reserve medische kliniek Rathugalle
Reserve ki nderprojecten
Reserue waterfonds
Reserve Bijbels en evang.materiaal
Reserve ËdtÈÉtiëf praiee*

Reserve G§ Ramesh
Reserve gehandicaptenhulp

Ksrtfopentfe sehuffiefi ctr olrcrbpett$e pass ftra
Nog te öesfeden giften
Nog te besteden aan proiecten

Overt'qpende passrva
PoÉokoeten
Op te nemen uitbetaling

1"578
8.676

11.453
5.494
5.r8$

3.032

2-337
10.038
15.343

494
3.45S

500
3.U7--e6m

35.413

7.504 10.500-ffi00"

79

7.504

387
3.118

79
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

?.At BATEh}

Toekenning baten aan doelstellingen

Baten uit giften Lb.v. sponsorprogramma's
§ponsurprogramma's kir$eren
Sponsorprogramma's ouderen
Sponsorprogramma'§ families en gehandicapten

Baten uit giften t.b.v. specifieke projecten
CC§ Babykliniek
CCS Feeding program
Kinderprojecten
Beuiuproiecte*
Gehandicaptenhulp
Hulp fam. Jaffna / Weduwen
Educatief project (13 schooltjes)
Waterfonds
ïoiletten
Rani Violet Ouderenhuis
Medicijnpost Rathugalle
Project Vene Naasten
Verkosp handicrafts
Bijbels en evangelisatiemateriaal

Baten uit giften t.b.v. speciale acties
Kortlopende acties
KiWen ert geiterrprëie€*
Kerstpakketten
Noodhulp teneur
Noodhulp corona

Baten uit giften overig
Doorgeefgíften
,A§erneregifrer+

Totaal ontvangen aan giften

143.500

56.024 $.aao 41.414

ffEe
Begroting

àffie 2ets

8.504
2.088

10.389
23.500 20.981

ï0.84f
2.298

. 11.p3
24.U1

21.600
2.U0
4.550
8.63S

12.450
84.500

474

236
1.115

800
17

8.897

21.600
2.640
4.869

1.150
10.680
84.943

1.727
5.8S3

469
315

5.786
z&z
869

145.905

7.141
effi3

30.801

13.079

141.053

6,337
z_éÍv

26.707
5.500

5.971
21.9&

s0.040 27.951

240.Q00 231.40§

18.474
35.O19
53.093

27s.363
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2,6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2.6.2 LA§ïEN

Toekenning lasten aan doelstellingen

§estedingen uit gifren Lb.v. sponsorprograrnma'r
$ponsorprogramma's kinderen
Sponsorprogramma'§ ouderen
Sponsorprogramma's families en gehandicapten

Bestedingen uit giften t.b.v. specifieke proiecten
CCS Babykliniek
CCS Feeding Program
Kinderprojecten
Bo*wpr*leden
Hulp fam, Jaffna I Weduwen
Educatief project (13 schoolties)
Waterfonds
Toiletten
Raní Vïolet OuderenhuÍs
Medicijnpost RathugaÍle
Froject Vere Naasten
Verkoop handicrafts
Bijbels en evangelisatiernatsiaal

Bestedingen uit giften t.b.v. speciale acties
Kortlopende acties
KipBe* s+ geite*proieet
Kerstpakketten
Noodhulp terreur
Noodhulp corona

Beetedingen uit giften overig
Doorgeefgiften
Algemene giften

Totale besteding aan gÍften

Besteding aa_n fondswerving
Nieuwsbrief, porto en website

Besteding aan administratie en beheer
Administratiekosten
Bankkosten
Overige kosten

Totale besfedlng aan fondsweruing en beheer

2**

10.841
2.298

12.A17

Begroting

2A2e

154.044

43.000

20.4w

240.040

20ts

8.504
2.088

10.389
. 25.156

21.600
2.640
5.912
ö.E!5{J

12.454
82.779
4.360
2.21§

23§
1.874

800
17

, ,F:897
147.410

7.141
5_003

32.335

. 24.16§
68.644

18.074
2.,94]?

21.423

282.233

3.061

x.ao0 20.981

21.600
2,640

5.971
10.680
87.024
7.006
9.092

469
1.975
5.786

242
375

152.824

6.337
?.87+

26.707
5.500

41.414

5.971
12.93q
1S.910

234.126

2.488
+,tB'!

1.700
1.780
Í,50s

2.84§ 4.+éó

1.700
1.368
Í-466

4.989

8.050

6.772

9.617

4.534

7.422
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2.7 Ondertekening

Vastgesteld en goed$§keurd b f+iëtffi-tekkertarÉ op 2S maart ?02f

Y. Oosterhoff
Voorziter

C. van den Ende-Vermaat
Penningmeester

J. van Eeuwijk
§ecretaris

A. Oosterhoff-Holtes
Alge+neen bestuurs{id

C. van Eeuwijk-van derAa
Algemeen bestuurslid
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Begroting 2021

BATEN

Baten
Baten van particulieren
Baten vsn andere organisaties zonder
winststreven
Totaalontvangen aan ffin
Financiële baten
Rentebaten

$om der baten

LASTEN

Bestedhry aan futsEffingen
Besteding aan diverse projecten

Bmtedlng *an fondswerving
Koeten eigen Íondswerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

$aldo van baten en lasten

Eegrotíng
2021

Realiieatiè
2420

Begroting
2020

€

85.000
175.000

260.S0S

7

260.007

250.000
250.000

,,2.935
2.995

6.400
a4Be

259.395

612

279.3§3

7

105.0§0
174.303

65.000
175.000

240.000

7

244.047

240.090
240.000

2.845
2.845

6.772
e.f f z

w
-$.61S

27937A

262.233
282.233

3.061
3.061

4.989
4.9$g

274.283

9.087
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