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WOORD VOORAF

In 2018 zijn de financiën op orde. Echter door tegenvallende fondsenwerving hebben we dit jaar de target van
90% efficiëntie net niet gehaald (88,2%), onze efficiëntie over de afgelopen 3 jaar is wel nog steeds ruim 93%. De
verwachting voor 2019 is positief. Hierover is meer informatie te vinden in ons Annual Report 2018.
In dit jaar hebben wij afscheid genomen van enkele boardleden waaronder onze penningsmeester Justin Sloove.
Ik ben bij Boost Foundation gestart in januari 2019 als vervanger van Justin in de rol van Penningmeester. Mijn
voornaamste motivatie om in te gaan op deze kans is dat ik graag wil bijdragen aan een betere wereld en veel
vertrouwen heb in Boost Foundation. Daarnaast geeft Boost Foundation mij ook de mogelijkheid samen te
werken met een groep van enthousiaste vrienden waar ik veel van kan leren.
Ik wil deze plek ook gebruiken om mijn voorganger te bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren voor Boost
Foundation en in het bijzonder de fijne overdracht.
De financiële cijfers worden toegelicht in de volgende hoofdstukken:
•
•
•
•

Resultatenrekening
Baten
Lasten
Balans

Namens het bestuur van Stichting Boost Foundation, wil ik jullie hartelijk bedanken voor het vertrouwen
Met hartelijke groet,

Tu Hong,
Penningmeester Stichting Boost Foundation
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RESULTATENREKENING

BATEN (in €)

2018

Donaties van Bedrijven

1.200

Donaties van Particulieren

354

Inzamelacties en evenementen

479

Eigen Bijdrage Bestuur

6.200

Totaal

8.233

LASTEN (in €)
Besteding aan doelstellingen
Besteding aan Equal Chance

(4.000)

Besteding aan MSMGA

(4.000)

Kosten beheer en administratie

(1.079)

Onkosten bestuur

(6.200)

Totaal

(15.279)

RENTEBATEN EN -LASTEN (in €)
Rente ontvangen

1

Van Bestemmingsfondsen

5.452

Van Reserves

1.593

Totaal

7.046

Net Resultaat (in €)

0

Tabel 1: Resultatenrekening 2018 in hele euro’s.

Efficiëntie 2016-2018
7%
Eigen kosten

93%

Besteding aan
doelstellingen

Figuur 1: Overzicht efficiëntie eigen kosten vs besteding aan doelstellingen over de periode 2016-2018
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TOELICHTING RESULTATENREKENING
BEGROTING, RESULTAAT, BALANS I.R.T. CBF -KEURMERK
De financiële verslaglegging is gebaseerd op het CBF keurmerk opdat onze financiën vergelijkbaar zijn met
andere Goede Doelen Stichtingen.
BATEN
DONATIES VAN BEDRIJVEN
In het afgelopen jaar hebben we €1.200 ontvangen van Bedrijven.
DONATIES VAN PARTICULIER
Particuliere donaties in 2018 bedroeg €354
INZAMELACTIES EN EVENEMENTEN
In 2018 hebben we €479 opgehaald bij georganiseerde evenementen. Op de jaarvergadering zijn €95
ingezameld. Tijdens de eerste editie van onze Pub quiz hebben we €384 opgehaald.
EIGEN BIJDRAGE BESTUUR
Transformatie van declaratie tot donatie op basis van huishoudelijk reglement.
In ons huishoudelijk reglement is de mogelijkheid opgenomen om kosten die bestuursleden maken of vacatie
gelden die zij voor hun werkzaamheden kunnen ontvangen, ten aanzien van de stichting of specifiek ten
aanzien van projecten en niet declareren of/en niet uitbetaald krijgen deze als "gift" beschouwen en derhalve
als baten voor de stichting aangemerkt dienen te worden.
In de resultatenrekening zijn deze baten opgenomen onder de bijdragen van bestuur en in de lasten zijn deze
declaraties toegerekend aan onkosten bestuur.
Declaraties en vacatiegelden die getransformeerd zijn tot baten en derhalve als donatie zijn verwerkt
bedragen: €6200
OVERIGE BATEN
Over 2018 is aan rente €1 ontvangen. Er zijn geen overige baten geweest, zoals koersverschillen, dividend of
beleggingen.
Gedurende 2018 werd gebuikt gemaakt van bestemmingsfondsen en reserves die Boost Foundation in de
afgelopen jaren heeft opgebouwd. Ook hebben we van € 1000 van bestemmingsfonds MSMGA overgezet naar
het bestemmingsfonds voor Project Equal Chances:
•
•
•

Van Project MSMGA: €4.000 voor Project MSMGA en € 1.000 voor Project Equal Chances.
Van Project Equal Chances: € 452 voor Project Equal Chances. Het jaar 2018 is ook het laatste jaar van
onze financieringsovereenkomst voor het project Equal Chances.
Van Overige reserves: €1.593 voor het Project Equal Chances.
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LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Project
Project Equal Chances
Project MSMGA
Totaal

Uitgaven 2018
4.000
4.000
8.000

Tabel 2: Projectuitgaven in hele euro’s.

De uitgaven aan projecten betreft alleen hetgeen wat is uitgekeerd aan onze partners. Kosten voor
betalingsverkeer en wervingskosten worden onder kosten administratie en wervingskosten genoteerd.
•
•

Project Equal Chances is een studiebeurs voor drie jaar voor 80 kinderen. 2017 betrof het tweede jaar.
Project MSMGA is opgestart met het gelijknamige team. De hier gepresenteerde uitgaven betreffen
de voorbereidingen voor de tweede fase van hun project en betreft een project voor het reinigen van
woningen op Sint-Maarten.

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten Beheer en Administratie

Bedrag

Automatiseringskosten

Toelichting
647 Kosten domein,
boekhoudingsprogramma
197 Kosten zakelijk bankeren,
transactiekosten
235 o.a. ANBI-vermelding,
publicatieplicht en verzekeringen
1.019

ING
Overige algemene kosten
Totaal
Tabel 3: Kostenbeheer en administratiekosten in hele euro’s

ONKOSTEN BESTUUR/ DECLARATIES
Het bestuur heeft kosten gemaakt en deze gedeclareerd. Dit betreft reiskosten en vacatiegelden. Deze
declaraties kunnen conform het huishoudelijk regelement en de statuten uitgekeerd worden en de financiële
draagkracht was aanwezig. De bestuursleden hebben echter er unaniem voor gekozen om de hun individuele
declaraties te transformeren tot gift.
Declaraties, Reiskosten en vacatiegelden
Osman Akin
Erudini Smits
Remco Scherpenzeel
Gert Jan ter Schure
Totaal declaraties

1.045
2.060
1.895
1.200
6.200

Tabel 4: Declaraties in hele euro’s

RESULTAAT
Het resultaat is € 0,-.
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BALANS

Activa

Passiva
31-12-2018

31-12-2017

Vaste Activa
n/a

31-12-2018
Bestemmingsfondsen
Project MSMGA
Project Equal Chances
Overige reserves

Vlottende Activa
n/a

Kortlopende schuld
Lening van Roderick

Bank
ING

7.407

14.452

Totaal Debet

7.407

14.452

Totaal Credit

31-12-2017

6.000
0
1.407

11.000
452
-

0

3.000

7.407

14.452

Tabel 5: Balans 2018 in hele euro's

TOELICHTING
In 2018, hebben wij veel minder donaties binnen gekregen dan in vergelijking met 2017, hierdoor zijn onze
reserves gekrompen. In totaal is onze totale activa met € 7.045 afgenomen. Dit is het aftrekoverzicht:
•
•
•

Van Project MSMGA: Er is € 5.000 van het bestemmingsfonds MSMGA gebruikt.
Van Project Equal Chances: Er is € 452 van bestemmingsfonds Equal Chances gebruikt. Hiermee is
project Equal Chances voltooid.
Van Overige reserves: Dit is een nieuwe post voor 2018. De kortlopende lening van 2017 van € 3.000 is
in 2018 namelijk omgezet in een gift en is omgezet naar de post Overige reserves. Er is € 1.593 van het
bestemmingsfonds Overige reserves gebruikt.

Figuur 2: Boost Foundation "Together we change the world"
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