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Jaarverslag 
De financiële balans van 2011 is opgemaakt en de stichting heeft de balans positief afgesloten. Naast 

de vaste donaties en maandelijkse bijdragen van 15 euro per kind kregen wij eenmalige giften van 

personen en bedrijven. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserves. Deze reserves zijn nodig 

voor het relatief dure vervolg onderwijs waar in de toekomst veel Flame kinderen gebruik van hopen 

te maken! 

Onderwijs 

Eind december 2010 namen 48 kinderen deel aan het programma van de Flame. De eerste helft van 

het jaar waren we terughoudend met de aanname van kinderen omdat de communicatie met Kenia 

moeizaam verliep. Eind 2011 was het aantal kinderen gegroeid naar 55. Voor hen werd het schoolgeld 

betaald. Daarnaast zijn uniformen verstrekt die werden gemaakt op de Mago Youth Polytechnic 

School, een vakschool voor kansarme kinderen. Zo hadden zij echt materiaal om mee te naaien en 

werd hun schoolgeld enigszins gereduceerd. 

Gezondheid 

Naast de gebruikelijke medische check-up die kinderen krijgen zodra ze in het programma komen,  

kregen zieke kinderen een medische behandeling van een arts als zij ziek waren. Ook kregen de 

kinderen 1 warme maaltijd van bonen en mais per dag op school. Dit laatste is mede gefinancierd door 

de stichting Mago voedselhulp. Door extreme droogte in het begin van het jaar en stijgende 

voedselprijzen werd er door de Flame gezinnen soms honger geleden. De Flame Foundation heeft 

daarom in 2011 ook voedselpakketen uitgereikt aan de gezinnen. 

Medewerkers Kenia 

Het groeiende werk voor de Flame Foundation in Kenia rustte grotendeels op Sally. Naast het zware 

takenpakket voor Sally vond het bestuur dit ook kwetsbaar mocht Sally onverhoopt ziek worden. In 

januari 2011 werd daarom Jolyne, die al lange tijd vrijwilliger was van de Flame Foundation, 

aangenomen als werknemer. Zij kreeg hier een kleine financiële vergoeding voor. Omdat Jolyne in het 

najaar naar Nederland verhuisde werd zij in november 2011 vervangen door Judith. 

Bestuursleden Anne en Steven Bos reisde 10 dagen af naar Kenia. Ook zij zagen weer dat, hoewel niet 

alles wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd naar Nederland, de doelstellingen van de Flame 

worden behaald. Het Keniaanse team zorgt er niet alleen voor dat de schoolgelden betaald worden en 

uniformen gemaakt worden, maar zij zijn tevens belangrijk voor de begeleidende rol. Zij geven 

adviezen aan (pleeg)ouders bij ziekte en armoede, leven mee met de kinderen en geven hen 

zelfvertrouwen. 

Voorlichting en empowerment 

De Flame foundation heeft in 2011 2 workshops gegeven om kinderen en hun (pleeg) ouders bij te 

staan in het omgaan met armoede. Ook de ‘Mary-go-round’ bijeenkomsten – georganiseerd door de 

(pleeg) ouders – vonden weer  regelmatig plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt geld ingezameld 

door vele (pleeg)ouders zodat twee families een grotere investering kunnen doen. 
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Jaarrekening 2011 

In Nederland 

In Nederland kwam het bestuur maandelijks bijeen voor een vergadering. Een belangrijk onderwerp 

was het verbeteren van de communicatie tussen Nederland en Kenia. De sponsoren van een 

Flamekind kregen 2-3 maal kopieën van rapporten en/of informatie per post toegestuurd. Daarnaast 

heeft het bestuur in 2011 een nieuwsbrief uitgegeven over het reilen en zeilen in Kenia. 

Opnieuw dank voor alle (financiële) steun voor het kwetsbare kind in Kenia dat uit mag zien naar een 

betere toekomst! 

Namens het bestuur van de Flame Foundation, 

Mirjam van Meekeren-Wildenbeest 
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Balans per 31 december 2011  
(vóór resultaatbestemming) 

 

  31 dec 2011 31 dec 2010 

  EUR EUR 

    

Vlottende activa    

Liquide middelen 1 50.209 38.312 

  
  

    

Totaal activa  50.209 38.312 

  
  

    

    

Eigen vermogen 2   

Algemene reserves  38.312 14.487 

Onverdeeld resultaat  11.897 23.825 

  
  

    

Totaal passiva  50.209 38.312 

  
  

 

 

  



5 

 

 

 

Staat van baten en lasten over 2011  

  2011 2010 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Baten      

Periodieke giften  9.963  8.340  

Eenmalige giften  12.285  22.453  

Giften reiskosten  3.275  5.659  

  
 

 
 

 

Som der baten   25.523  36.452 

      

Lasten      

Schoolgelden  3.164  3.053  

Medische kosten  793  168  

Voorlichtingsbijeenkomsten  482  680  

Extra voedselprogramma  902  -  

Locatiekosten  1.089  1.307  

Reiskosten  4.064  5.659  

Promotiekosten  196  124  

Counseling  1.443  870  

Vergoeding vrijwilligers  600  600  

Projecten  963  -  

Overige kosten  478  286  

  
 

 
 

 

Som der bedrijfslasten   14.174  12.747 

   
 

 
 

Bedrijfsresultaat   11.349  23.705 

      

Rentebaten   548  120 

      

   
 

 
 

Resultaat   11.897  23.825 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 

 
Algemeen 
 
Voornaamste activiteiten 

 

1. De Stichting The Flame Foundation is opgericht 1 januari 2008 en is gevestigd te 

Putten. Het opzetten, begeleiden en onderhouden van projecten ten behoeve van 

het stimuleren van de ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen in 

ontwikkelingslanden, ondermeer door het (financieel) toegankelijk maken van 

onderwijs en gezondheidszorg voor deze kinderen; 

 

2. Het informeren van geïnteresseerden omtrent de voorbedoelde problematiek en 

projecten; 

 

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

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. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Transacties luidend in vreemde valuta 

worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde 

valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in Euro’s 

omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.  

 

Materiële vaste activa 
 
Inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen voor zover de individuele investering groter is dan EUR 250 per item.  

 

Vorderingen 
 

Vorderingen, voor zover aanwezig, worden gewaardeerd op de nominale waarde onder 

aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

 

Resultaatverantwoording 
 
De stichting rekent de periodieke giften toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Eenmalige giften worden verantwoord op moment van ontvangst. ` 

Kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
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Liquide middelen 
 

De liquide middelen staan ter vrij beschikking van de Stichting 

 

Eigen vermogen 
 

Onverdeeld resultaat 
 

Het Bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2011 toe te voegen aan de 

Algemene reserves 

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 

Er zijn geen langlopende financiële verplichtingen.  

  



8 

 

 

 

Overige gegevens 
 
Voorstel resultaatbestemming  

 

De penningmeester stelt voor het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de 

reserves. Het vorenstaande is niet verwerkt in de jaarrekening 2011 van de 

vennootschap. 

 

Ondertekening 

 

Opgemaakt door Penningmeester    Akkoord Bestuur 

 

 

 

 

 

 

Gerco Morren       Voorzitter, Mirjam Wildenbeest 

 

d.d. 30-08-2012      d.d. 30-08-2012 


