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Jaarverslag
Op 1 januari 2008 is de Flame Foundation officieel een stichting geworden. In Nederland en
Kenia is sindsdien hard gewerkt aan de vormgeving en opbouw van de stichting. Vol
dankbaarheid kijkt het bestuur terug op het werk en de geboekte resultaten in 2008.
In januari namen 5 kinderen deel aan het programma van de Flame Foundation, aan het eind
van het jaar waren dit 20 kinderen!
De financiële balans van 2008 is opgemaakt en ziet er gunstig uit! Hierover kunt u later in dit
verslag meer lezen.

Kenia
In Kenia is Sally Atsiaya begonnen aan de realisatie van de drie doelstellingen van de Flame
Foundation:
1. Onderwijs
In 2008 werd voor 20 kinderen de schoolgang mogelijk gemaakt door de Flame Foundation.
Passende scholen zijn gezocht en waar nodig is schoolgeld betaald. Ook zijn er voor de
kinderen schooluniformen gemaakt, hoofdzakelijk door studenten van de Mago youth
Polytechnic School te Mago in Kenia. Sally was belangrijk in het leggen van de contacten
met de verschillende scholen in Kenia.
2. Gezondheid
In 2007 waren reeds contacten gelegd met het St. Elisabeth ziekenhuis in Mukumu. Dit heeft
in 2008 geleid tot een medisch onderzoek voor de kinderen die opgenomen worden in het
Flame programma. Daarnaast konden kinderen met acute ziekteverschijnselen voor
behandeling naar dit ziekenhuis. Alle rekeningen zijn betaald door de Flame Foundation.
Op de scholen kunnen de Flame kinderen deelnemen aan voedselprojecten waardoor ze
dagelijks te eten krijgen.
3. Voorlichting
In 2008 zijn de eerste twee workshops gehouden in Kenia voor de Flame kinderen en hun
begeleiders. Onderwerpen als kinderrechten, seksuele voorlichting, samenwerking maar ook
het doel van de stichting kwamen in de workshops aan bod. De workshops hebben
bijgedragen aan het ontstaan van een ‘Flame-family-gevoel’. Naar aanleiding van de tweede
workshop hebben enkele ouders/begeleiders het initiatief genomen om gezamenlijk twee
geiten aan te schaffen.
Sally heeft huisbezoeken gebracht aan de kinderen en hun (pleeg)gezinnen en problemen
bespreekbaar gemaakt. Waar nodig heeft ze een intensievere vorm van begeleiding geboden.
Tijdens de twee werkbezoeken van bestuursleden aan Kenia 2008 werd opnieuw bevestigd
dat Sally de genoemde doelstelling goed weet te bereiken. Voor de kinderen is zij als een
tweede moeder. Ook weet ze veel resultaat te boeken bij ouders/begeleiders en op de
scholen. De waarde van haar werk is niet in euro’s uit te drukken, maar daarom des te
belangrijke om op deze plaats te vermelden.
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Sally heeft in 2008 versterking gekregen door een groep jonge enthousiaste vrijwilligers.
Hun namen zijn Gregory, Jolyne, Victor en Wanda.

Nederland
In Nederland vergaderde het bestuur in 2008 18 maal. De belangrijkste onderwerpen waar
aandacht aan is besteed, zijn:
- visie voor de Flame Foundation;
- communicatie tussen bestuur in Nederland en de uitvoerder(s) in Kenia;
- doelstellingen van de stichting;
- de financiën van de stichting.
Voor de communicatie en public relations van de stichting zijn veel activiteiten ondernomen
in 2008. Voor de werving van sponsoren is door het bestuur een website gebouwd (zie
www.flamefoundation.nl). Ook is er een Flyer ontwikkeld en gedrukt. Donateurs werden in
2008 1-3 maal op de hoogte gebracht van het welzijn van hun geadopteerde kinderen. Aan
hen zijn brieven, foto’s en rapporten verzonden. Daarnaast is door het bestuur tweemaal een
nieuwsbrief uit gegeven (zie website nieuws) om belangstellenden te informeren over de
Flame Foundation.
Zoals eerder opgemerkt eindigden we het jaar 2008 met een positief banksaldo.
Tegelijkertijd is in 2008 duidelijk geworden dat 15 euro per maand per kind niet dekkend is
voor een studietraject en medische kosten. Belangrijkste oorzaken zijn de uitgaven voor
speciale scholen en onvoorziene medische kosten. Deze waren hoger dan begroot. Ook
merkt de stichting enigszins de invloed van de voedselcrisis, deze heeft in een land als Kenia
duidelijk invloed op de kosten van het dagelijkse levensonderhoud. Naast de vaste donaties
hebben we gelukkig veel eenmalige giften ontvangen waardoor we de Flame kinderen die
ondersteuning kunnen bieden die we willen bieden.
Tot slot wil het bestuur ook donateurs en sponsoren nadrukkelijk bedanken voor hun
betrokkenheid bij de kinderen van Flame Foundation. Zonder hun (financiële) steun hebben
zij geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg!
Namens het bestuur van de Flame Foundation,
Mirjam Wildenbeest
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Balans per 31 december 2008
(vóór resultaatbestemming)

2008
EUR

Vlottende activa
Liquide middelen

1

Totaal activa

1.978

1.978

Eigen vermogen
Onverdeeld resultaat

Totaal passiva
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1.978

1.978
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Staat van baten en lasten over 2008

2008
EUR

EUR

Baten
Periodieke giften
Eenmalige giften
Giften reiskosten

2.555
2.080
1.241

Som der baten

5.876

Lasten
Schoolgelden
Medische kosten
Voorlichtingsbijeenkomsten
Locatiekosten
Reiskosten
Overige kosten

734
565
157
821
1.220
401

Som der bedrijfslasten

3.998

Bedrijfsresultaat

1.978

Rentebaten

Resultaat
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008
Algemeen
Voornaamste activiteiten
De Stichting The Flame Foundation is opgericht 1 januari 2008 en is gevestigd te Nijkerk.
a. 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;
b. Het informeren van geïnteresseerden omtrent de voorbedoelde problematiek en
projecten;
c. 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.
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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

2

Eigen vermogen
Onverdeeld resultaat
De penningmeester stelt voor het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de reserves.

3

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn 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 2008 van de vennootschap.

Ondertekening
Opgemaakt door Penningmeester

Akkoord Bestuur

Gerco Morren

Voorzitter, Mirjam Wildenbeest

d.d. 30-06-2009
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