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2.
DOELSTELLING VAN DE STICHTING
De stichting is op 3 april 2019 opgericht door de Heer R. Boekhoorn. De stichting heeft ten doel
het tot stand brengen en in stand houden en financieel ondersteunen van voorzieningen ten
behoeve van de ( verdere ) ontwikkeling van gemeenschappen, in het bijzonder op het gebied
van ambachtsscholen, in- het binnen- en buitenland.

VERSLAG VAN HET BESTUUR
De Stichting RB Foundation is opgericht op 3 april 2019 en is statutair gevestigd te Nijmegen.
Het stichting heeft zich gericht op het genereren van middelen voor het gekozen doel in 2019 en
2020 zijnde de bouw van een ambachtsschool in Groblersdal in Zuid-Afrika. In 2019 is op 5
oktober een Gala georganiseerd waarbij de verkoop van tafels, de veiling en de loterij een mooi
bedrag heeft opgebracht om de eerste donaties te kunnen realiseren. Tevens zijn er andere
activiteiten gerealiseerd waarbij giften en donaties binnengekomen zijn. De stichting heeft in het
eerste jaar van haar bestaan de doelstelling gerealiseerd.
GOEDE DOEL 2020
Voor 2020 heeft de stichting ten doel gesteld om een ambachtsschool op te zetten in Zuid-Afrika
in samenwerking met Ndlovu Care Group te Groblersdal in Zuid-Afrika. De stichting hecht grote
waarde aan een goed inzicht in de kosten en opbrengsten die worden gegenereerd binnen de
stichting en besteding hiervan door partijen. Tjommie is de Nederlandse partner in Nederland
voor Ndlovu Care Group en houdt zich bezig met het ophalen van funding ten behoeve van het
Child Care Program.
Ndlovu Care Group zet zich sinds 1994, als niet overheidsafhankelijke organisatie ( NGO ), in
voor het welzijn van achtergestelde communities in Zuid-Afrika waarbij de volledige piramide
van Maslow wordt gevolgd.
In 2019 heeft de Stichting een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Tjommy Foundation
en Ndlovu Care Group, in Bloempoort een ambachtsschool te bouwen met de mogelijkheid om
drie ambachten te bieden en wel, hout bewerken, metselen/pleisteren en verven.

DE ORGANISATIE
RB Foundation bestaat uit één stichting: Stichting RB Foundation. De stichting heeft een bestuur
met vijf bestuursleden. Er is geen personeel in dienst van de stichting. De huidige activiteiten
worden door het zittende bestuur uitgevoerd.

FINANCIËN
De stichting is geheel afhankelijk van sponsoren, donateurs en actievoerders om voldoende
inkomsten te verwerven om de gestelde doelen in 2020 en volgende jaren te realiseren.

3.
Over 2019 is er een overschot, dat geheel aangewend zal worden voor het te realiseren doel in
Zuid-Afrika. Het is echter noodzakelijk om nog meer aandacht te besteden vanuit de organisatie
aan fondswerving.
COVID-19
Ook onze stichting zal last ondervinden van het ingetreden coronavirus. In maart 2020 zijn door
de aankondiging van diverse maatregelen door het RIVM en de overheid, de activiteiten op het
gebied van fondswerving tot een minimum beperkt. Het verkrijgen van funding wordt
bemoeilijkt door het feit, dat er geen of wel zeer beperkt activiteiten kunnen worden uitgevoerd
om de funding te realiseren.

BESTUUR
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
Naam

Functie

Datum eerste benoeming

_______________________________________

______________________

_____________________________

R.R.M.M. Boekhoorn

Voorzitter

3 april 2019

A. Olde Bijvank

Secretaris

3 april 2019

A.J.B.M. van Gaalen

Penningmeester

3 april 2019

S. Olde Bijvank

Gewoon bestuurslid

3 april 2019

R.J.A. Frijters

Gewoon bestuurslid

3 april 2019

De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging.

4.

BEGROTING 2020-2021

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Rente baten
SOM DER BATEN

2019

2020

2021

300.000

150.000

125.000

500

400

-

300.500

150.400

125.000

180.000

120.000

100.000

100.000

20.000

15.000

7.000

5.000

5.000

10.000

-

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Bouw ambachtsschool
Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Opstartkosten
SOM DER LASTEN
OVERSCHOT

Nijmegen, 20 december 2020
R.R.M.M. Boekhoorn
Voorzitter Bestuur

297.000
3.500

145.000

120.000

5.400

5.000

5.

JAARREKENING

6.

STICHTING RB FOUNDATION
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31 december 2019
_________________________
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

93.398
156.266
___________
249.664
========

PASSIVA

RESERVE
Continuïteitsreserve

-

Bestemmingsreserve

123.719
____________
123.719

KORTLOPENDE SCHULDEN

125.945
_____________
249.664
=========

7.

STICHTING RB FOUNDATION

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

2019

Werkelijk

Begroot

___________________

__________________

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Rente baten
SOM DER BATEN

448.968
448.968

300.000
500
300.500

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

134.000

180.000

Wervingslasten

185.524

100.000

5.725

17.000

SOM DER LASTEN

325.249

297.000

SALDO BATEN EN LASTEN

123.719

3.500

Overige lasten

========

========

8.
STICHTING RB FOUNDATION

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING EN ACTIVITEITEN
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650
“Fondswervende” organisaties. Tevens is de richtlijn voor de jaarverslaggeving hoofdstuk 2 RJK
voor kleine fondswervende organisaties gevolgd.
De Stichting RB Foundation, met als adres Kaapstander 278 te Nijmegen, is opgericht op 2 april
2019 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74489968 en RSIN
nummer 859921803.
De statutaire doelstelling is het werven van fondsen om het tot stand brengen en in stand
houden en financieel ondersteunen van voorzieningen ten behoeve van de
(verdere)ontwikkeling van gemeenschappen, in het bijzonder op het gebied van
ambachtsscholen, in- het binnen- en buitenland.
De stichting genereert gelden door:
- het werven van fondsen, door onder andere het organiseren van ( benefiet-) activiteiten en
bijeenkomsten
- sponsoring
- subsidies en donaties
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen
- alle andere baten.
De stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet
1956.
VERGELIJKENDE CIJFERS
Er zijn geen vergelijkende cijfers, daar de stichting is opgericht op 3 april 2019.
SCHATTINGEN
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting RB Foundation zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

9.
STICHTING RB FOUNDATION

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VAN VASTE ACTIVA
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde
bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
ALGEMEEN
De grondslagen van de waardering van de activa en passiva zijn hierna uiteengezet bij de
toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de
waardering tegen nominale waarde.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan een jaar. Voor zover
niet anders is vermeld zijn deze opgenomen tegen de nominale waarde, waarbij de voorziening
voor het risico van oninbaarheid in mindering is gebracht op het bedrag van de vorderingen. De
voorziening is bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen, indien niet
anders is vermeld.
RESERVES
BESTEMMINGSESERVE
Het vermogen van de stichting dient gebruikt te worden voor de in de doelstelling vermelde
activiteiten.

10.
STICHTING RB FOUNDATION

VOORSTELTOT BESTEMMING VAN HET SALDO BATEN EN LASTEN 2019

Het saldo van de baten en lasten wordt in de volgende jaren aangewend binnen de doelstelling
van de stichting. Het bestuur stelt voor het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2019
de volgende bestemming te geven:
Besteding Bestemmingsreserve

123.719

Stichting RB Foundation
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
ALGEMEEN
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s
die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
BATEN
De baten worden verantwoord in het boekjaar waarin ze ontstaan zijn inclusief toegezegde nog
niet ontvangen bijdragen.
LASTEN
De lasten worden verantwoord in het boekjaar waarin ze zijn ontstaan.
AFSCHRIJVINGEN
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages
van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten
en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen,
boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op
vervangende investeringen.

11.
STICHTING RB FOUNDATION
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA
31-12-2019
_______________________

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen inzake: veiling gala

63.888

loterij gala

1.150

reis Zuid-Afrika

28.360
_______________________
93.398
================

Liquide middelen
Rabobank

156.266
================

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA
RESERVES
Bestemmingsreserve
Deze reserve is bestemd voor het project in Zuid-Afrika.

Toevoeging van uit saldo baten en lasten

123.719
==============

12.
STICHTING RB FOUNDATION
31-12-2019
______________________
KORTLOPENDE SCHULDEN
Restitutie reis Zuid-Afrika
Nog te maken kosten Reis Zuid Afrika
Omzetbelasting
Voorgeschoten door derden
Bankkosten

13.000
36.000
52.935
24.000
10
_____________________
125.945
=============

13.
STICHTING RB FOUNDATION
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
2019
__________________
BATEN
BATEN UIT EIGEN FONDSWERVING
Gala ( Verkoop tafels)
Gala ( Veiling)

60.900
270.800

Gala ( Reis Zuid Afrika)

72.000

Gala ( Loterij)

42.500

Overige donaties

2.768
_________________
448.968
===========

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELIINGEN
Bouw ambachtsschool Grobersdal Zuid-Afrika

134.000
===========

WERVINGSLASTEN
Koste Gala:
Gala avond

100.168

Veiling

15.743

Loterij

20.613

Reizen Zuid-Afrika

49.000
_______________
185.524
==========

14.
STICHTING RB FOUNDATION
2019
________________
OVERIGE LASTEN
Verzekeringen
Bankkosten
Website
Oprichtingskosten
Overige kosten

865
79
1.953
8 25
2.003
_ ______________
5.725
==========

WERKNEMERS
De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Ook onze stichting zal last ondervinden van het ingetreden coronavirus. In maart 2020 zijn de
activiteiten van de stichting op een lager pitje gezet ten gevolge van de regelgeving van de
overheid. Financieel zal de stichting over 2020 een moeilijk jaar tegemoet gaan, daar de
inkomsten sterk onder druk komen te staan door minder bijdragen en het niet uit kunnen
voeren van activiteiten voor het generen van inkomsten. De liquiditeit van de stichting is
dusdanig dat we ruim een jaar kunnen overbruggen. Dus de continuïteit van de stichting is tot
dan gewaarborgd. Het bestuur zal een aangepaste begroting vast stelen, waarbij diverse
scenario’s worden doorgerekend.

