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í.1 Algemeen

t-t.t §tatutaire rtaern, vest§ingsp*aats e* reetttsverm
Stichting Sharety is opgericht per 20 juni 1990 onder de naarm "Share". ln 1997 is de naam
gewijzigd in "Sharety". De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht en is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandelte Rotterdam onder dossíernummer 41120665 met
RSIN 802944450. Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als Algemeen
Nut Beoge*de lnstelling iANBI).

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling
De stichting Sharety heeft ten doel het helpen verminderen van de materiële en geestelijke
nood van de bevolking in Sri Lanka, in het biizonderde 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 geesfuenÀíante groepen.

De stichting tracht de d+elstetling te realiseren daormiddel van de volgende ac{iviteiten:

- Het direct of indirect in materieel eniof 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
- fÍet mi*#,naat 1 keer per iaar bezoeken van (vrffit) atle proiecten irt §rÈ Lanka do+r
eén of meer bestuursleden

- Het verwerven en ter beschikking stellen van gelden en andere middelen
- Het bewust maken van de NederÍandse bevolking van de nood in Sri Lanka

1.1.3 Juridische structuur
Stichting Sharety is een stichting volgens Nederlands recht.

í.1.4 Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
- dhr. Y. Oosterhoff te Almere-Poort, vootzitter
- dhr. J. van Eeuw$k te Nieuw-Lekkerland, secretaris
- flïevr. C. van den Ende-Vermaat te Arnstelrreen, pennÍngrneester
- mevr. A.C. Oosterhoff-Holtes te Almere-Poort, algemeen bestuurslid
- mevr. J. van Eeuwijk-van der Aa te Nieuw-Lekkerland, algemeen bestuurslid

Í.Í.5' Eezo{dÍging van bestuur$ens
De bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.700 per jaar.
Deze vrijwilligersvergoeding schenken zij terug aan St. Sharety.

t-Í-G ïoezieht
Het bestuur houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de stichting.
Het bestuur krijgt de relevante informatie van het jaarplan via maandrapportages en door
middel van verslagen van projectbezoek.
Het toezicht van het bestuur strekt zÍch uít tot:
- de real[satie va+ de deelste$ingen van st*ehti*g Sharety
- toezicht op de skategie en de risico's die zijn verbonden aan de activiteiten
- controle en toezicht op de financiële verslaglegging en de verantwoording ervan.
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1.í.7 Algemene grondslagen voor de opstelling van de iaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
gf+Édstasen voor fir+anciele verslageving-

1.2 Financiële positie

t.Zt Bete*d met betrekktngtot envang en ftrnetÍevan rieserves en fandsen

Vermogen
Het vermogen wordt onderverdeeld naar de volgende reserves:
- bestemmingsreserves
* co*ti*ërteiÉsreserve

Continuiteitsreserve
Stichting Sharety heeft een continuïteitsreserve gevormd voor de dekklng van risico's op
korte termijn en oín zeker te stellen dat zii ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan
voHoen. Stichtlng §harety hanteerteen minimum van eenmaal de jaarkosten van de
werkorganisatie.

í.2.2 Kengetallen
Over het verslagjaar 2A21werd een negatief resultaat behaald van € 24.677

í.3 Toelichting lastenverdeling

Speci$catie en verde{Íng lasten naar besternming

2A21 2020
€% € o/o

Totaal ontvangen uit fondsenwerving 277.92A 100,0 % 279.363 100,0 %
Financiële baten
Totale baten

7 0,0% 7 0,0%

-zr@ --Toop x z ---lo6o v"

Besteding aan doelstelling 294.331 1G5,9 o/; 2tr..233 93,9 %

Besteding aan fondswerving 3.138 1,1 o/o 3.061 1 ,1 V,

Besteding aan administatie en beheer 5.135 1,8 % 4.989 1,8 %

Totate tasten --3öffi- ---Töes x z goB v"

Resultaat 
-ffi 

-----:e-Fv. ----ffi7 3vo:: 

-:
De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in procenten van de totale baten bedragen in
2021 1,1 o/o. De totale kosten van fondswerving, administratie en beheer uitgedrukt in
procenten va* de totale baten bedragen in?*27 2,9e4.

Het resultaat over 2021 bedraagt € 24.677 negatief
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2,t Balans per3{ december{na resuttaatbeshmmÍng}

31-12-?1A2t

Stichting Sharety

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Overlopende actíva

Liquide middelen
Rabobank

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Resefves,
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve§

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Nog te besteden giften
Crediteuren
Overlopende passiva

TAÏAAL PÀ§§IVÀ

Jaarrekening 2021

31-12-2A2A
€€€

87.710
62.809 87.710

€

62.809

23.527
28.497

62.809

52.024

87.V14

76.7A1

11.009

87.ï10

4.539
445

5.801

41.288
35.413

7.5U

3.505
10.785

€28s9
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Stichting Sharety

2.2 Staat van baten en lasten

BATEN

tsaien
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder
winststreven

Totaatr entvangen aarr gifte*

Financiële baten
Rentebaten

Som der baten

LASTEN

Besteding 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

Toevoeg in g/onttrekking aan:

Continuiïeitsreservë

Bestemmingsreserves

Jaarrekening 2021

Realisatie Eegroting
2021 2A21

Realisatie
2420

€€

113.131
164.789

294.33,t

3.138

5.135

85.400 105.060
17'.CIAO 174.303

277 -924 260."400

7

277.927 264.007

250.000
294.331

262_233
25A.A0A

3.061
2.995

4.989
6.40A

279.3S3

7

3.Í38

5.135

279.374

262.233

3.061

4.989

302.604

-24.677

2021

-17.761

-6.916

_-u.$77

259.395

612

270.283

9.087

202A

9.192

-105
9.087
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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. Doel van deze Richtlijn ís ínzicht te geven in de kosten van
de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doelwaarvoor die fondsen
bijeengebrachtziin De jaarrekening is opgesteld in euro'§.

2.4.2 Vergelijkende cijfers
De cijfers over 2020 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar
mogelijk te maken.

Grondslagen van balanswaardering

2.4.3 Algemene grondslagen van waardering
&waardering van actÍua en passiva en de bepalirqvaahe* resultaatvinden plaats opbasis 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 opgenomen voor zover zij op
de balansdatum ziin gerealiseerd. Eventuele tekorten en risico's die hun oorsprong vinden voor het
e,inde van hetverslagjaarworden in achtgenomen indien zijvoor het opmaken van de jaanekening
bekend zijn geworden. Een eventueel financieel resultaat komt ten bate of ten laste van de
Continuiïeitsreserve of Bestemmingsreserve.

2.4.4 Materiële vaste activa
De rnateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen Ce veíkr$gi+tgsorijs verminderd met de
op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen èen percentage van deze verkrijgingsprijs.

2.4.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva.
De ver#ingut, tiquide mid#r" s*nrffir st o,vertoren& activa erl passLrÉà zijn epa*crre*
tegen nominale waarde De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije
beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

2.4.6 Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves betreffen niet-directe verplichtingen met betrekking tot specifieke door het
bestuur gekozen p+oiecten, waarvan aan*emelilk is dat afw{kke}ing ewan gepaard zal gaan ad een
uitstroom van gelden naar die betrefÍende projecten. 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
begissel nirat gebrukt em tekerten a{s gevelgr va* averheadkosten aan te zuiveren-
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G rondslagen van resu ltaatbepaling

2.4'.7 Atgemene grcndslagen van resu[taathpalt*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
Bestedíngen en ontvangsten (giften) met betrekking tot specifieke 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.

2.4.14 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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2.5 Toelichting op de balans

2.5,1 ACTIVA

2.5.2 PASSIVA

Resew*
Het verloop van de continuiïeitsreserve is als volgt:

Stand per 1 januari2021
Onttrekkingen
Bii: overgebrac*t van bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2021

Het verÍoop van de bestemrningsÍ€serïe is als vo{gt:

Stand per 1 januari2A2l
Af: toevoeging aan continuiteitsreserve
Onttrekkingen
TcevoegÍngen
Stand per 31 december 2021

?1-12-2921

41.288
-17.761

23.527

35.413

-11.775
4.85S

28.497

il-1?-2$2fi

32.096
-14.834

24.026
41.288

35.518

-6.826
6.721

35.413

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

Reserve medische kliniek Rathugalle
Reserve kinderprojecten
Reserve waterfonds
Reserve Bijbels en evang.materiaal
Resenre Educdief proieet
Reserve gehandicaptenh ulp

Kortlopende schulden en overlopende passiva
JVog fta be§eden giften
Nog te besteden aan projecten

Overtopende passiva
Portokosten
Op te nemen uitbetaling

4.385
3.000
9.332
5.546
4.234
2.000

28.497

1.578
8.676

11.453
5.494
5.t&s
3.032

35 413

4.539
4.539

4CI6

5.395

7.544

-

7.504

387
3.118
3.5055.801
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2.6.I BATEN

Toekenning baten aan doelstellingen

Baten uit giften t.b.v. sponsorprogramma's
S ponsorprograrnnra's kin deren
Sponsorprogramma's ouderen
Sponsorprogramma's families en gehandicapten

Baten uit giften t.b.v. specifieke projecten
CCS Babykliniek
CCS Feeding program
Kinderp§ecten
Bouryraiecten
Hulp fam. Jaffna / Weduwen
Educatief project (13 schooltjes)
Toiletten en Waterfonds
Ranl Violet Ouderenhuis
Gehandicaptenhulp
Medicijn post Rathugalle
Project Verre Naasten
Verkoop handicrafts
Bijbels en evangelisatiemateriaal

Baten uit giften t.b.v. speciale acties
Kortlopende acties
KÍppen erl geitenpr.oject
Kerstpakketten
Noodhulp corona

Baten uit giften overig
Doorgeefgiften
Algemene giften

Totaal ontvangen aan giften

7.628
2.640

J 1.580
21.848

21.600
2.MA
8.159

13.125
86.260

470
614

2.000
4.495

15.850
155.213

1.191
2.837

2V.484
M.594
45.722

frZ',t

18.752
36.i385
55.137

277.92A

Begroting

2,02ï 2S2e

10.841
2.298

fi.2A2
22.04A 24.341

21.600
2.640
4.550
8.630

12.450
84.500

470
236

1.115
800

17

8.897
149.004 145.905

7.141
í003

30.801
13.A79

43.000 56,024

18.074
35.019

4§,440 *.+93

260.040 279.363

Stichting Sharety 5-4-2A22
_o_



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2.6,2 tASTEtr

Toekenning lasten aan doelstellingen

Bestedingen uit giften Lb.v. sponsorprogramrna's
Sponsorprog raÍn ma's ki nderen
Sponsorprogramma's ouderen
Sponsorprogramma's families en gehandicapten

Bestedingen uit giften t.b.v. specifieke projecten
CCS Babyklíniek
CCS Feeding Program
Kinderp§ecten
Bourrvprojeden
Hulp fam. Jaffna / Weduwen
Educatief proiect (13 schooltjes)
Toiletten en Waterfonds
Rani Violet Ouderenhuis
Medícijnpost Rathugaíle
Project Verre Naasten
Verkoop handicrafrs
Bijbels en evangelisatiemateriaal

Bestedingen uit giften t.b.v. speciale acties
Kortlopende acties
Kippen en geitenproject
Kerstpat<kette*
Noodhulp corona

Bestedingen uit giften overig
Doorgeefgiften
A.lgremene gtften

Tatale besteding aan gifren

B€§tedif3$ aan fo*&wervhtg
Nieuwsbrief, porto en website

Besteding aan administratie en beheer
Administratiekosten
Bar+kkosten,
Overige kosten

Totale besteding aan fondswerving en beheer

2É2i
Begroting

202Í

tw.ooa

50.40a

24.AA0

250.000

282C

10.841
2.298

12_017

22.AAA 25.156

7.628
2.640

12.180
22.448

21.600
2.640
8.159

13.125
87.206

2.591
614

Í.688

15.798

21.600
2.640
5.912
8.630

12.454
82-779
6.575

236
1.874

800
17

3.897
153.421

1.191

2.857
31.#F
60.286
95.601

18.752
4109

22.861

294.33{

3.138
3.138

1.7A0
?.1?2
1.313
5.135

8.273

147.414

7.141
5.003

32.33§
24.165
68.644

18.474
2.949

21.023

262.233

3.061
2.9s5 3.061

1.704
?.78o
1.509

6.400 4.989

9.395 8.050
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2.7 Ondertekening

Vastgesbfd. en groe&plqeur$ te §fieupleftkerï*nd op í arr.r+ Mà

Y. Oosterhoff
Voorzitter

C. van den Ende-Vermaat
Penningmeester

J. van Eeuwijk
§ecretaris

A. Oosterhoff-Holtes
Algemeen bestuurslid

C. van Eeuwijk-van der Aa
Algemeen bestuurslid
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Begroting 2022

BATEN

Baten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Totaal onfuangen aan gifren

Financiële baten
Rentebaten

Som der baten

LASTEN

Bestecftng aan doefistellingen
Besteding aan diverse projecten

Bstedirg aan fondswerving
Kos[en eigen fondswerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Begroting
2022

Realisatíe
2021

113.131
164.789

zT7.gzfi

7

277.927

294.331
294.331

3.138
3.138

5.1 35
5.135

302.604

-24.677

Begroting
2021

€

80.000
158.000

23&000

7

238.A07

232.000
232.000

2.995
2.995

6.665
6.665

241.660

-3.653

85.000
175.000

260,000

7

260.007

250.000
250.000

2.995
2.995

6.400
a40+

259.395

§12
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