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SAMENSTELLINGSVERKLARING
Aan het bestuur van
Stichting Dogon Vrouwen Initiatief
De Zilk
Geacht bestuur,
Onderwerp:
Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2013 van STICHTING Dogon Vrouwen Initiatief
te De Zilk, bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de Staat van baten en lasten over
2013 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat ik mij baseer op de door het bestuur van
de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid
van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de
stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is mijn verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten,bestonden mijn werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast heb ik de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op
basis van de door de organisatie verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van mijn
werkzaamheden is zodanig dat ik geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
kan verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
D.J. Zonneveld RA
Meerssen, 27 maart 2014
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Jaarverslag

Voor een verantwoording over het gevoerde beleid en de mate waarin de stichting haar
doelstellingen heeft weten te bereiken wordt verwezen naar het Jaarverslag 2013 dat separaat is
uitgegeven. Wij verwijzen u graag naar de website www.dogonvrouweninitiatief.nl
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Balans per 31 december 2013

2013
EUR

Vaste activa

1

2012
EUR

EUR

-

EUR
-

-

-

Vlottende activa
Voorraden
Te ontvangen toezeggingen
Microkredieten
Liquide middelen

Kapitaal

2
3
4

67.180
68.011
119.429

135.191

119.429

135.191

5

Overige reserve
Bestemmingsfonds
Exploitatieoverschot/(tekort)

Langlopende schulden

12.500
86.367
20.562

33.824
86.367
(15.762)

6

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

5

25.627
67.180
27.384
104.429

120.191

15.000

15.000

-

-

119.429

135.191
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Staat van baten en lasten over 2013

2013
EUR

Donaties partners en fondsen
Donaties particulieren
Aktes van schenking
Kwijtschelding obligaties

7

61.744
25.092
14.100
5.000

Som der donaties en giften

EUR

87.278

63.662
44.852
5.173

31.651
19.848
3.814

6.699

4.050

9

EUR

32.988
39.990
14.300
105.936

Uitgaven programma DVI
Uitgaven programma groene woestijn
Kosten organisatie Mali
Kosten organisatie NL (inclusief
werkbezoeken)

Som der kosten

2012
EUR

(120.386)

(59.363)

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

158
1.470
8

70
601
(1.312)

Exploitatieresultaat

(15.762)

7

(531)

27.384
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013
Algemeen
Doelstelling en voornaamste activiteiten
De stichting Dogon Vrouwen Initiatief, gevestigd te De Zilk is een organisatie met een ideële
doelstelling. In samenwerking met haar zusterinstellingen in Mali stelt de stichting zich tot doel
om door middel van het stimuleren van ondernemerschap bij vrouwen een duurzame
verbetering aan te brengen in de leefomstandigheden en het welzijn van de bewoners van het
Dogon gebied in Mali. De stichting werft hiertoe fondsen bij particulieren en bedrijven. Met
deze fondsen worden programma’s in Mali opgezet en financieel ondersteund. Deze
programma’s betreffen educatie, gezondheidszorg, ondernemerschap en duurzaam gebruik van
de natuurlijke hulpbronnen. Verder verstrekt de stichting microkredieten aan vrouwengroepen
in het Dogon gebied om op die wijze het ondernemerschap een startfinanciering te geven.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de weergegeven waarderingsgrondslagen waarbij de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zoveel als mogelijk
worden gevolgd. Ten behoeve van het inzicht in de jaarrekening voor de gebruikers is afgezien
van de toepassing van contante waarde berekeningen voor vorderingen en schulden.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten
worden verantwoord indien er sprake is van een onvoorwaardelijke toezegging.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta's
Transacties in vreemde valuta's
Transacties luidend in vreemde valuta's worden in de betreffende functionele valuta van de
stichting omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde
valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele
valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta's die tegen historische kostprijs worden
opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de winst-enverliesrekening opgenomen.
De uitgaven en inkomsten in Mali luiden in CFA Frank. De gehanteerde wisselkoers in 2013 is
655 CFA Frank tegen 1 Euro.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen
en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de directie het meest kritisch
voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
•

Volwaardigheid van de verstrekte microkredieten

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineaire
afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het actief.

Voorraden
De stichting besteedt een deel van haar fondsen aan de aankoop van hulpmiddelen zoals de
Waka-Waka zonnecel lamp of de vervaardiging van de houtbesparende ovens. Deze middelen
worden bij aankoop overgedragen aan de zusterorganisatie in Mali welke zorgt voor een zo snel
mogelijke verdeling onder de vrouwengroepen. Voor de stichting gelden deze uitgaven als
programma bestedingen in het boekjaar.

Microkredieten
Microkredieten zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde zonodig onder aftrek van
een voorziening voor onvolwaardigheid. Microkredieten worden verstrekt aan groepen vrouwen
uit een gemeenschap. De kredieten worden verstrekt voor een periode van 6 maanden met een
interestverplichting van 10% per jaar. Elke 6 maanden wordt het volledige bedrag inclusief
rente terugbetaald zodat kan worden vastgesteld dat de groep nog over de nodige middelen
beschikt. Veelal vindt tegelijkertijd een nieuwe verstrekking van microkrediet plaats voor een
periode van 6 maanden. De rente wordt door de stichting bij ontvangst aan de vrouwengroepen
geschonken en staat ter beschikking van de groepen voor het doen van uitgaven ten bate van de
gemeenschap waartoe zij behoren. De rente op de microkredieten wordt om die reden ook niet
in de jaarrekening als opbrengst verantwoord. Microkredieten zijn gemaximeerd tot € 100,- per
vrouw. Ingeval de vrouwen een coöperatie opzetten kan de verstrekking oplopen tot € 300,- per
vrouw. De gehanteerde rente voor de coöperaties bedraagt 20% per jaar waarvan de helft opzij
wordt gezet ter aflossing van het krediet en de andere helft wordt gespaard voor uitgaven voor
de gemeenschap.

Overlopende activa
Overlopende activa zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde

Kapitaal
Het kapitaal bestaat uit:
Overige reserves
Dit zijn de niet geoormerkte kapitaaloverschotten.
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Bestemmingsfonds
Ter dekking van de uitgegeven microkredieten wordt een reserve aangehouden binnen het
kapitaal.
Exploitatieresultaat
Het saldo van de baten en lasten van het boekjaar

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
•

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in
het verleden; en

•

waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

•

het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen
waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is
van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de schuld.

Opbrengstverantwoording
De inkomsten van de organisatie bestaan uit giften en donaties van particulieren, instellingen en
ondernemingen. De inkomsten worden geworven om de programma’s van de stichting
financieel mogelijk te maken. Giften en donaties worden als baten verantwoord in het jaar
waarin ze zijn ontvangen. Ingeval er harde toezeggingen zijn gedaan kan er een overlopende
actiefpost worden opgenomen voor af te wikkelen toezeggingen. Daarnaast verwerft de stichting
financiële middelen door middel van de uitgifte van 5 jarige DVI obligaties. Deze obligaties
worden als langlopende verplichting opgenomen op de balans.
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Programmakosten en organisatiekosten
Programmakosten zijn de kosten die worden gemaakt ten behoeve van de lopende programma’s.
Deze uitgaven worden zowel in Nederland als in Mali gedaan en worden toegerekend aan het
programma waarop ze betrekking hebben.
De kosten van de organisatie zowel in Nederland als in Mali wordt separaat gepresenteerd
teneinde inzicht te bieden in de overheadkosten van het apparaat.

Belastingen
De stichting heeft de ANBI status en is niet belastingplichtig.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de staat van baten
en lasten 2013
1

Materiële vaste activa
De stichting heeft zelf geen materiële vaste activa op de balans. Wel heeft zij bijdragen geleverd
voor de verwerving van materiële activa door haar zusterinstelling in Mali. Te denken valt
daarbij aan de bouw van een kliniek, gebouwelijke verbeteringen, transportmiddelen en
kantoorapparatuur. Deze bijdragen vallen onder de programma bestedingen.

2

Te ontvangen toezeggingen
De stichting heeft een meerjarige toezegging gekregen voor een donatie ten bedrag van 12.500
euro te beginnen in 2013. De betaling van de toezegging heeft door omstandigheden na
balansdatum plaatsgevonden.

3

Microkredieten
2013
EUR

2012
EUR

Stand per 1 januari
Ingetrokken kredieten en aflossingen
Nieuwe verstrekkingen
Voorziening te verwachten verliezen

67.180
(2.817)
22.004
-

54.696
(1.234)
13.718
-

Stand per 31 december

86.367

67.180

Waarvan vrouwengroepen
Waarvan cooperaties
Waarvan werkkapitaal apotheek

81.862
4.123
382

66.798
382

86.367

67.180
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Liquide middelen
Betreft de tegoeden bij bank en kassen in Nederland en Mali
31 dec 2013
EUR

5

31 dec 2012
EUR

ING Bank
Triodos bank
Triodos spaarrekening
Ecobank Mali
Kas Sevare
Kas Sangha

6.591
439
3.547
1.676
8.309

21.384
138
29.800
3.244
1.999
11.446

Stand per 31 december

20.562

68.011

Kapitaal
Het verloop van het kapitaal is als volgt weer te geven:
Overige
reserve
EUR
Stand per 1 januari
Dotatie aan bestemmingsfonds
Bestemming resultaat vorig jaar
Exploitatieresultaat

25.627

Exploitatie
resultaat
EUR

Totaal
EUR

67.180
19.187

27.384
(19.187)
(8.197)
(15.762)

120.191
(15.762)

86.367

(15.762)

104.429

8.197

33.824

6

Bestemmings
fonds
EUR

Langlopende schulden
DVI obligaties
De organisatie is in 2012 gestart met de uitgifte van DVI obligaties. De obligaties hebben een
nominale waarde in lokale valuta die omgerekend 1.000 euro bedraagt. De looptijd bedraagt 5
jaar met een rente vergoeding van 8%. Uitgifte van de obligaties geschiedt per 5 stuks.
Obligatiehouders kunnen er voor kiezen de rente te schenken en onder de schenkingsvrijstelling
te brengen. De middelen die op deze wijze worden aangetrokken zijn met name bedoeld voor de
financiering van de microkredietverstrekking.
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In 2012 zijn 15 obligaties verkocht. Deze zijn tegen de omgerekende eurowaarde op de balans
opgenomen. In 2013 zijn wederom 5 obligaties verkocht. Voor 5 reeds uitstaande obligaties is
een kwijtschelding ontvangen voor de terugbetalingsverplichting. De verplichting is daarom
vervallen en ten gunste van het resultaat gebracht. Voor de resterende 10 lopende obligaties is
de eerste rentetermijn in 2013 vervallen en betaald. Tegelijkertijd is een zelfde bedrag als de
betaalde rente als schenking ontvangen.

Personeelsbestand
Het Nederlandse deel van de organisaties draait op basis van vrijwilligers. In Mali zijn een 5-tal
medewerkers in dienst.

7

Donaties partners en fondsen
2013
EUR
Achmea Foundation
Anton Jurgens Foundation
GWI
Stichting PAL
ASN Foundation
Dr. Hofstee stichting
Stichting Bloemendaal
Stichting 1%

8

2012
EUR

23.000
12.500
12.000
5.000
5.000
4.000
244

12.500
15.000
-

61.744

32.988

5.488

Rentebaten en -lasten
2013
EUR
Rentebaten
Rentelasten op obligaties
Bankkosten
Koersverschillen
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2012
EUR

158
(800)
(601)
(69)

70
(604)
3

(1.312)

(531)
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Programma’s en bureaukosten
2013
EUR
DOGON Vrouwen Initiatief
Leiderschapsontwikkeling
Alfabetisering
Vaardigheden ondernemerschap
Gezondheidsbevordering
Ontwikkeling epicentra
Duurzaamheid: houtbesparende fornuizen
Duurzaamheid: Wakawaka zonnelampen
Materiële investeringen

Groene woestijn
Salaris en organisatie
Bomenprogramma en trainingen
Duinfixatie

Bureaukosten
Organisatie NL onkosten
Organisatie NL reiskosten inzake werkbezoeken
Organisatie Mali

2012
EUR

15.409
1.264
1.100
2.659
3.393
818
17.221
21.798

12.677
2.085
3.929
10.520
2.440
-

63.662

31.651

2.268
32.262
10.322

1.527
10.292
8.029

44.852

19.848

4.267
2.432
5.173

2.443
1.607
3.814

11.872

7.864

120.386

59.363

De bureaukosten bedroegen in 2013 slechts 9,8% van de totale uitgaven ten opzichte van 13,2%
in 2012.
De Zilk 27 maart 2014
Het bestuur:
Mevr. A.H. van Stigt-Amesz, voorzitter
Mevr. J.M. de Leeuw, penningmeester-secretaris
Mevr. S.A. Ceha, lid
Mevr. C.H. van Dalen, lid
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Overige gegevens
Controleplicht
Gezien de omvang (zie artikel 396 lid 7 van Boek 2 BW) is de stichting niet controleplichtig om
welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

18

