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Jaarverslag

Na weer een jaar van inspanning door de sponsoren, vrijwilligers in Kenia en Nederland 
kijkt het bestuur terug op een goed jaar met een aantal bijzondere momenten. Niet alleen 
is het aantal kinderen dat wordt ondersteund vanuit de stichting verdubbeld van 20 naar 
40, maar ook is de financiële basis van de stichting is verstevigd.

Ook dit jaar is er weer drie keer een workshop gehouden waar diverse thema’s zijn 
behandeld. Voor de workshops is een draaiboek ontwikkeld die het eenvoudig maakt een 
workshop voor te bereiden.

Naast de scholen waarmee de Flame Foundation al samenwerkte is een nieuwe school 
toegevoegd. Hierdoor kunnen eenvoudiger nieuwe kinderen worden geselecteerd en is 
tevens het werkgebied vergroot.

In 2009 is het plan gevormd om, voor een korte periode, vrijwilligers uit te zenden naar 
Kenia. Reden hiervoor was te inventariseren welke stappen de stichting moet ondernemen 
om toekomst bestendig te blijven. Na een korte oriëntatie zijn Bert en Hester Enserink 
geselecteerd. Zij zullen begin 2010 voor een periode van drie maanden afreizen naar 
Kenia.

Gezien de groei van het aantal kinderen, dat door de Flame Foundation wordt 
ondersteund, was het niet meer mogelijk dezelfde kwaliteit van zorg en aandacht aan de 
kinderen te kunnen beiden als wenselijk was. Tevens was het aantal vrijwilligers die Sally 
ondersteunden in Kenia teruggevallen naar 1, wat het werk nog moeilijker maakte. Het 
bestuur heeft om bovengenoemde redenen gevraagd aan Sally of zij zich full-time 
beschikbaar wil stellen voor de stichting tegen een vergoeding van omgerekend €100,= 
per maand. Wij zijn blij te kunnen schijven dat Sally hierop positief reageerde. Naast de 
grotere beschikbaarheid van tijd heeft Sally met succes een cursus counseling afgerond, 
wat haar meer bagage geeft tijdens de gesprekken die zij regelmatig voert met 
sponsorkinderen en verzorgers.

Zoals u verderop in de verslag zult lezen heeft de stichting het jaar financieel positief 
afgesloten en is het resultaat aan de algemene reserves toegevoegd om zodoende over de  
middelen te beschikken die spoedig nodig zijn als een aantal sponsorkinderen gaan 
studeren.
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Balans per 31 december 2009 
(vóór resultaatbestemming)

31 dec 2009 31 dec 2008

EUR EUR

Vlottende activa
Liquide middelen 1 14.487 1.978

Totaal activa 14.487 1.978

Eigen vermogen 2
Algemene reserves 1.978 -
Onverdeeld resultaat 12.509 1.978

Totaal passiva 14.487 1.978
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Staat van baten en lasten over 2009 

20092009 20082008

EUR EUR EUR EUR

Baten
Periodieke giften 7.407 2.555
Eenmalige giften 9.466 2.080
Giften reiskosten 1.046 1.241

Som der baten 17.919 5.876

Lasten
Schoolgelden 1.422 734
Medische kosten 513 565
Voorlichtingsbijeenkomsten 238 157
Locatiekosten 1.388 821
Reiskosten 1.046 1.220
Promotiekosten 240 -
Overige kosten 565 401

Som der bedrijfslasten 5.412 3.998

Bedrijfsresultaat 12.507 1.978

Rentebaten 2 0

Resultaat 12.509 1.978
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009

Algemeen

Voornaamste activiteiten

1. De Stichting The Flame Foundation is opgericht 1 januari 2008 en is gevestigd te 
Nijkerk. 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. Voorzover 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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1.Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrij beschikking van de Stichting

1.Eigen vermogen

Algemene reserves

Het Bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2008 toe te voegen aan de 
Algemene reserves

Onverdeeld resultaat

De penningmeester stelt voor het resultaat over het boekjaar 2009 toe te voegen aan de 
reserves.

2.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 2009 van de 
vennootschap.

Ondertekening

Opgemaakt door Penningmeester    Akkoord Bestuur

Gerco Morren       Voorzitter, Mirjam Wildenbeest

d.d. 28-10-2010      d.d. 28-10-2010
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