Financieel Verslag 2016

Woord vooraf

In december 2015 ben ik aangehaakt bij Boostfoundation, omdat ik mijn kennis en kunde voor iets goeds wil
inzetten zonder commercieel belang. Mijn opleiding is International Financial Management aan Tias in
Utrecht en zodoende was de rol van Penningmeester/ Chief Financial Officer een logische keuze.
Gezien ook ik voor OGD werk heb ik ook de rol van IT-manager toebedeeld gekregen, een krachtige
combinatie voor het eerste jaar, want dikwijls lopen de financiële werkzaamheden over in
informatievoorziening en automatisering.

Het is een van onze doelstellingen om 90% van de ontvangen donaties te besteden aan projecten en
anderzijds hebben we de uitdaging dat elk board member maar zoveel uur per week kan besteden aan
Boost aangezien we ook full-time werken of studeren.

De combinatie van deze twee factoren maakt het belangrijk om alle administratieve processen zo effectief
en efficiënt mogelijk te maken opdat we optimaal leveren aan de projecten.
Zo hebben we in het afgelopen jaar een volwaardig boekhoudpakket en CRM-systeem geïmplementeerd
inclusief de koppeling daartussen. Het incasseren van donaties, bankbetalingen, boekingen en
donateursadministratie wordt dan ook zeer efficiënt en effectief gedaan.

In 2017 draag ik de IT-werkzaamheden over aan Marc René en Gert-Jan ter Schure, Chief Information
Officer en Chief Technology Officer, omdat we de automatiseringsmogelijkheden volledig willen benutten.
Anderzijds wil ik mij meer focussen op financiën. Met onder meer de implementatie van het CBF-keurmerk,
de reguliere vastlegging en verslaggeving van projectfinanciën en besparingsmogelijkheden.
In april vertrek ik naar Ecuador om een mogelijke nieuwe partner te bezoeken, als deze partij door onze
screening heen komt zijn we actief op nog een werelddeel en maken we wederom een belangrijke stap
voorwaarts in de volwassenheid van Boost en nog veel belangrijker: het aantal mensen waar we een
positieve bijdrage aan leveren.
Namens het bestuur van Stichting Boost Foundation, wil ik jullie
hartelijk bedanken voor het vertrouwen!
Met hartelijke groet,

Justin Sloove, Penningmeester Stichting Boost Foundation

De financiële cijfers worden toegelicht in de volgende hoofdstukken:
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Toelichting Resultatenrekening

Begroting, resultaat, balans i.r.t. CBF-keurmerk

De naamgeving in de rubrieken begroting opgesteld in het beleidsplan 2016 wijkt iets af ten aanzien van de
posten zoals het CBF-keurmerk deze stelt. Het behalen van het CBF-keurmerk is een van onze doelen voor
het komende jaar.
Met het bestuur hebben we besloten om de jaarrekening reeds conform dit keurmerk op te stellen zodat
onze resultaten te vergelijken zijn met andere stichtingen. Uiteraard wordt in onderstaande toelichtingen de
diverse posten nader toegelicht en zodoende ook de verschillen tussen de posten zoals vorig jaar begroot
en de posten gedefinieerd door het CBF.

Baten

Eigen bijdrage bestuur

Transformatie declaratie tot donatie op basis van huishoudelijk reglement

In ons huishoudelijk reglement is de mogelijkheid opgenomen om kosten die bestuursleden maken
ten aanzien van de stichting of specifiek ten aanzien van projecten en niet declaren en niet uitbetaald krijgen
deze als "gift" beschouwen en derhalve als baten voor de stichting aangemerkt kunnen worden.
In de resultatenrekening zijn deze baten opgenomen onder de bijdragen van bestuur en in de lasten
zijn deze declaraties toegerekend aan specifieke projecten of opgenomen als reiskosten.

Declaraties welke getransformeerd zijn tot baten en derhalve als donatie zijn verwerkt bedraagt: € 2.411.

Donaties van bedrijven

Met € 8.651 hebben we 24% meer gelden ontvangen dan verwacht. € 8.151 is rechtstreeks bedoeld voor
projecten, € 500 is geschonken voor de dekking van onze kosten en eventueel vrijelijk toe te wijzen aan een
project of projectfonds.

Inzamelacties en Evenementen

Het CBF-keurmerk maakt onderscheid tussen Zakelijke-, Particuliere donaties en daarnaast nog uit fondsen
of subsidies. Wij hebben diverse Inzamelacties en Evenementen gehouden, o.a. Project Emergency Help
via het platform Whydonate. De baten van deze inzamelingsacties zijn niet alleen van particuliere donateurs.
Zodoende is het onderscheid wat het CBF stelt voor particulier en zakelijk niet te herleiden. Derhalve zijn er
geen donaties geboekt onder Inzamelacties en Evenementen maar zijn deze geboekt onder Donaties van
Particulier.

Donaties van particulier

Het aantal particuliere donateurs bedroeg 82 en de opgehaalde gelden hebben onze verwachtingen
ruimschoots overtroffen met € 10.190 t.o.v. de begrote € 3.000. Op € 800 na zijn alle gelden door de
donateurs aan een specifiek project toegewezen.

Overige donaties

Er zijn geen baten anders dan van bedrijven en particulieren.
Loterijorganisaties, subsidies van overheden, (verbonden) organisaties zonder winststreven noch waren er
ontvangen baten waar een tegenprestatie voor was in de vorm van goederen of diensten.

Overige baten

Er zijn geen overige baten geweest, zoals interest, koersverschillen, dividend of beleggingen.

Lasten

Besteed aan doelstellingen

De toewijzing aan projecten is hoger uitgevallen dan verwacht. We waren in staat om meer projecten te
starten dan de verwachtte drie.

Figuur 4 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 vrijwilligers is gedurende het jaar Sharing Knowledge gaan heten. Er zijn geen uitgaven
geweest: FutureCare heeft alle kosten voor inwoning gedoneerd.
Projet Pittawella is gedurende het jaar Building a Future: Pittawella gaan heten. De uitgaven (net
als de baten) lagen € 1.025 hoger dan begroot dit kwam met name door scope uitbrieding: het
aanleggen van een pijpleiding en het graven van een waterput.
Project Kinigama is gedurende het jaar Equal Chances gaan heten in plaats van 22 kinderen
sponsoren wij nu 80 kinderen, dankzij een gulle donatie van een particulier.
Project Equal Chances is een 3-Jarig studiebeurs voor 80 basisschoolkinderen (€4.000/Jaar)
Project Emergency Help betrof een noodhulp project en was niet begroot hierbij hielpen wij 200
mensen met water, eten en dekens nadat een plaatlijke ramp zich heeft voorgedaan.
Project Schoolbags is wel gestart in 2016 en zal afgerond worden in 2017 en de uitgaven zijn in
2017 geboekt (bestemmingsfonds Project Schoolbags)

Wervingskosten

Wij houden ons belofte om de wervingskosten tot een minimum te beperken. Vrijwel alle wervingskosten zijn
of gedoneerd of als gift in de vorm van vrijwilligerswerk gedaan.
Conform de richtlijnen van het CBF splitsen we de kosten die de werving met zich mee brachten. Zo zijn er
drie nader te verdelen kosten geweest, de flyer actie van Salomé van der Giessen en de inhoudingen van
de providers Whydonate en Geef.nl bij inzamelingsacties voor particulieren.

Figuur 5 wervingskosten in hele euro’s

Kosten beheer en administratie

Figuur 6 Kostenbeheer en administratiekosten in hele euro’s

Onkosten bestuur/ Declaraties

Het bestuur heeft kosten gemaakt voor de oprichting, reiskosten, vliegtickets gedeclareerd. Deze declaraties
kunnen conform het huishoudelijk regelement en de statuten uitgekeerd worden en de financiële
draagkracht was aanwezig. De bestuursleden hebben er unaniem voor gekozen om de hun individuele
declaraties te transformeren tot gift. Dit levert Boostfoundation een besparing op van € 2.411.

Tabel 3 declaraties in hele euro’s

Bestemmingsfonds

De toewijzing aan bestemmingsfondsen betreft € 5.908 voor Project Equal Chances en Project Schoolbags.
Equal Chances. Dit project omhelst een driejarig contract ter grootte van € 12.000 met betalingstermijnen
van een jaar. Het eerste jaar is reeds betaald en voor het komende jaar hebben we, in overleg met
donateurs, een bestemmingsfonds gecreëerd ter grootte van € 3.000.

Project Schoolbags wordt afgerond in 2017 en reeds ontvangen gelden zijn daarvoor bestemd, derhalve is
ook hier een bestemmingsfonds voor gecreëerd voor het gehele bedrag: € 2.908.

Resultaat

Het resultaat van €135 wordt ten gunste gebracht aan ‘overige reserves’.

Balans

Tabel 4 balans 2016 in hele euro's

Figuur 7 Boost Foundation "Together we change the world"

