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Jaarverslag
Hartelijk dank aan alle sponsoren, vrijwilligers en medewerkers van de Flame Foundation voor alle
(financiële) steun in 2012 waardoor kwetsbare kinderen in Kenia uit kunnen zien naar een waardevolle
toekomst! Dankbaar is het bestuur dat in 2012 de doelstelling van de Flame Foundation werd bereikt
door ondersteuning van de Flame kinderen op de volgende drie gebieden:
1.Onderwijs
Eind december 2011 namen 55 kinderen deel aan het programma van de Flame. Eind 2012 was dit
aantal gegroeid naar 61. Vier kinderen konden naar de kleuterschool, 45 naar de lagere school, 11 naar
speciaal onderwijs en 1 kind naar het middelbare onderwijs. Het schoolgeld is voor hen betaald en er
zijn uniformen aan hen verstrekt. Omdat de kinderen geen elektriciteit thuis hebben – het is al vroeg
donker in Kenia – levert dit problemen op met het maken van huiswerk. Door in 2012 een solarproject
te starten, kregen alle Flamefamilies een lamp die werkt op energie van de zon.
2. 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 werd mede gefinancierd
door de stichting Mago Voedselhulp.
3. Voorlichting en empowerment
De Flame Foundation heeft dit jaar 2 workshops gegeven om kinderen en hun (pleeg) ouders bij te
staan in hun ontwikkeling. Om de bereikbaarheid te verbeteren van de workshop werden de
flamefamilies opgedeeld in twee groepen. In december werd voor de Flamekinderen een trip naar de
stad Kisumu aan het Victoriameer georganiseerd. Zij bezochten o.a. het vliegveld en de dierentuin.
Voor de meeste kinderen was dit de eerste keer in hun leven dat zij een stad bezochten en het maakte
dan ook veel indruk op de kinderen, wat ook bleek uit hun verslagen.
Ook de ‘Mary-go-round’ bijeenkomsten – georganiseerd door de (pleeg) ouders – vonden weer
regelmatig plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt geld ingezameld door (pleeg)ouders zodat twee
Flame families geld krijgen om een grote investering te doen en/of schoolboeken voor hun kinderen
aan te schaffen.
Werknemers in Kenia
Het contract van werknemer Judith heeft het bestuur, in samenspraak, niet verlengd. Halverwege 2012
is Judith gestopt met haar werk bij de Flame Foundation. Vanaf toen is gezocht naar een nieuwe
werknemer. Helaas is tot op heden geen geschikt persoon gevonden om onze werknemer Sally bij te
staan. Zonder haar harde werken hadden bovenstaande activiteiten niet plaats kunnen vinden.
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In Nederland
In het afgelopen jaar hebben naast mooie (geboorten) ook verdrietige gebeurtenissen (ziekte,
overlijden) in de directe levens van de bestuursleden plaatsgevonden. Hoe dan ook: het bestuur kon
het vrijwilligerswerk van elkaar overpakken als dat nodig was en het werk zo door laten gaan. Dit jaar
werd er 7 maal vergaderd door het bestuur.
Sponsoren van een Flamekind kregen 2-3 x maal kopieën van rapporten en/of informatie per post
toegestuurd. Daarnaast heeft het bestuur in 2012 … een nieuwsbrief uitgegeven over het reilen en
zeilen in Kenia.
Financiën
Naast de vaste donaties en maandelijkse bijdragen van 15 euro per kind kreeg de Flame Foundation
inkomsten door eenmalige giften van personen, bedrijven en werkgevers van bestuursleden. Uitgaven
waren er op het gebied van schoolgelden, uniformen, voedsel, workshops en financiële vergoedingen
van de Keniaanse medewerkers. De financiële balans van 2012 is opgemaakt en de stichting heeft de
balans voor het 5 de jaar op een rij positief afgesloten!
Namens het bestuur van de Flame Foundation,
Mirjam van Meekeren-Wildenbeest

Jaarrekening 2012
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Balans per 31 december 2012
(vóór resultaatbestemming)

31 dec 2012

31 dec 2011

EUR

EUR

Vlottende activa
Liquide middelen

1

48.941

50.209

48.941

50.209

Algemene reserves

50.209

38.312

Onverdeeld resultaat

-1.268

11.897

Totaal passiva

48.941

50.209

Totaal activa

Eigen vermogen

2

4

Staat van baten en lasten over 2012
2012
EUR

2011
EUR

EUR

EUR

Baten
Periodieke giften

10.097

9.963

Eenmalige giften

1.393

12.285

Giften reiskosten

-

3.275

Foutief ontvangen gift

1000

Som der baten

12.490

25.523

Lasten
Schoolgelden

4440

3.164

Medische kosten

2102

793

Voorlichtingsbijeenkomsten

1226

482

Extra voedselprogramma

2337

902

Locatiekosten

329

1.089

Reiskosten

-

4.064

Promotiekosten

25

196

Counseling

1.684

1.443

Vergoeding vrijwilligers

-

600

Projecten

90

963

Overige kosten

1.344

478

Foutief ontvangen gift

1.000

Som der bedrijfslasten

14.577

14.174

Bedrijfsresultaat

-2.087

11.349

Rentebaten

819

548

Resultaat

-1.268

11.897
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012
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 2012 toe te voegen aan de
Algemene reserves

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn geen langlopende financiële verplichtingen.
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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 2012 van de
vennootschap.
Ondertekening

Opgemaakt door Penningmeester

Akkoord Bestuur

Gerco Morren

Voorzitter, Mirjam Wildenbeest

d.d. 30-08-2012

d.d. 30-08-2012
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