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WOORD VOORAF

2020 was een uitdagend jaar voor Boost Foundation. Ondanks een goede start met veel plannen aan het begin
van het jaar heeft COVID-19 toch roet in het eten gegooid. De totale donaties vallen lager uit dan verwacht. Dit
is grotendeels toe te rekenen aan het wegvallen van de fondsenwervende evenementen die wegens de strenge
lockdowns niet mogelijk waren.
Desalniettemin heeft Boost Foundation in 2020 veel bereikt. De projecten Akade en Equal Chances zijn afgerond.
Project Helping Hands is een terugkerend project. De strenge lockdown in Sri Lanka heeft ook negatieve gevolgen
voor de kinderen in afgelegen gebieden. Om deze kinderen te helpen heeft Boost Foundation een emergency
project opgezet. Via onze online platform hebben we genoeg donaties opgehaald voor 158 kinderen in het eerste
traject. Het tweede traject is voor 2021 gepland. Hierover is meer informatie te vinden in ons Annual Report
2020.
Naast de projecten hebben we onze website niet alleen vernieuwd maar ook gemigreerd naar een goedkoper
domein. Hierdoor zijn de totale uitgaven in 2020 weliswaar hoger dan in 2019, maar we verwachten een lage en
stabiele jaarlijkse kosten in te toekomst.
Voor 2021 zijn er nog veel onzekerheden, maar Boost Foundation zijn positief over de verwachtingen.
De financiële cijfers worden toegelicht in de volgende hoofdstukken:
•
•
•
•

Resultatenrekening
Baten
Lasten
Balans en toelichting

Namens het bestuur van Stichting Boost Foundation, wil ik jullie hartelijk bedanken voor het vertrouwen.
Met hartelijke groet,

Tu Hong,
Penningmeester Stichting Boost Foundation
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RESULTATENREKENING

BATEN (in €)

2020

Donaties van Particulieren

4.768

Totaal

4.768

LASTEN (in €)
Besteding aan doelstellingen
Besteding aan project Equal Chance

(1.700)

Besteding aan Nutrition Project

(1.422)

Besteding aan project Akade

(950)

Besteding aan project Helping Hands

(900)

Kosten beheer en administratie

(525)

Kosten betalingsverkeer

(279)

Totaal

(5.777)

Van Bestemmingsfondsen (in €)
Van bestemmingsfonds Equal Chances

1.150

Van bestemmingsfonds Akade

800

Van overige reserves

559

Totaal

2.509

Naar Bestemmingsfonds (in €)
Naar Bestemmingsfonds Nutrition Project

(1.500)

Net Resultaat (in €)

0

Tabel 1: Resultatenrekening 2020 in hele euro’s.

Efficiëntie 2020
11%

89%

Bestedingen aan doelstellingen
Eigen Kosten
Figuur 1: Overzicht efficiëntie eigen kosten ten opzichte van besteding aan doelstellingen in 2020
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TOELICHTING RESULTATENREKENING
BEGROTING, RESULTAAT, BALANS I.R.T. CBF-KEURMERK
De financiële verslaglegging is gebaseerd op het CBF-keurmerk opdat onze financiën vergelijkbaar zijn met
andere Goede Doelen Stichtingen.
BATEN
DONATIES VAN PARTICULIER
Particuliere donaties in 2020 bedroeg €4.768.
EIGEN BIJDRAGE BESTUUR
Gezien de restricties van COVID-19 hebben de leden van het bestuur gedurende het boekjaar 2020 online
vergaderd waardoor geen reiskosten zijn gemaakt.

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Project
Project Equal Chance
Project Helping Hands
Project Akade
Nutrition Project
Totaal

Uitgaven 2020
1.700
900
950
1.422
4.972

Tabel 2: Projectuitgaven in hele euro’s.

De uitgaven aan projecten betreft alleen hetgeen wat is uitgekeerd aan onze partners. Kosten voor
internationaal transacties worden onder kosten betalingsverkeer genoteerd. Voor meer informatie over de
projecten kunt u teruglezen in onze Annual Report 2020.
•

•

•
•

Project Equal Chance is een onderdeel van Building a Future. Met de donaties hebben we 34 kinderen
van arme gezinnen in afgelegen gebieden voorzien van schoolspullen voor het nieuwe schooljaar. De
crowdfunding voor dit project was in December 2019 gestart en het project is in het eerste kwartaal
2020 compleet.
Project Helping Hands is opgezet om studenten die door samenloop van ongelukkige gebeurtenissen
school dreigt te verlaten. Op dit moment helpen we de studente Anushika in haar levensonderhoud te
voorzien, zodat ze haar middelbare school kan afmaken. Haar vader is na een ongeluk
arbeidsongeschikt geworden en haar moeder is begin 2019 overleden, waardoor het huishouden geen
kostverdiener heeft. Zonder onze steun zou Anushika de school vroegtijdig moeten verlaten om geld
te verdienen voor het levensonderhoud voor haar vader en haarzelf. In 2020 zetten we onze helpende
hand weer in voor Anushika.
Project Akade bekostigt de bouw van een dak van een podium voor de basisschool Akade in afgelegen
gebied in Sri Lanka. Dit project was gefinancierd met de opbrengst van de Pub quiz eind 2019.
Nutrition Project: dit is een emergency project die als doel heeft 158 basisschoolleerlingen hulp te
bieden voor een periode van 6 weken. Deze kinderen zijn ondervoed als gevolg van de strenge
lockdown die de Sri Lankaanse overheid heeft ingesteld.
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KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten Beheer en Administratie

Bedrag (€)

Beheers- en administratiekosten
Kosten betalingsverkeer
Totaal

Toelichting
525 Kosten domein, verzekering,
ANBI-inschrijving,
280 Kosten zakelijk bankeren,
transactiekosten
805

Tabel 3: Kostenbeheer en administratiekosten in hele euro’s

ONKOSTEN BESTUUR/ DECLARATIES
Het bestuur heeft dit jaar geen reiskosten gemaakt.

VAN OF NAAR BESTEMMINGSFONDSEN
In 2020 heeft Boost Foundation de projecten afgerond die in 2019 zijn gestart. Dit zijn de projecten Akade en
Equal Chances. De bestedingen komen uit de bestemmingsfondsen voor de projecten.
•
•
•

Van Project Akade: €800.
Van Project Equal Chances: € 1.150.
Van Overige reserves: €559. De overige reserves zijn in de voorgaande jaren opgebouwd en zijn
gebruikt als aanvulling voor de tekorten van de stichting.

Naar Bestemmingsfonds Nutrition Project: €1.500.

RESULTAAT
Het resultaat is € 0,-.
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BALANS

Activa

Passiva
31-12-2020 31-12-2019

Vaste Activa
n/a

Vlottende Activa
Nog te ontvangen
donatie

0

31-12-2020 31-12-2019

Bestemmingsfondsen
Voor toekomstige
projecten
Project Equal Chances
Project Acade
300 Project Nutrition
Overige reserves

Bank
ING

8.776

9.608 Kortlopende schulden

Totale Activa

8.776

9.908 Totale Passiva

6.000

6.000

0
0
1.500

1.150
800
-

1.099

1.958

177

8.776

9.908

Tabel 5: Balans 2020 in hele euro's

TOELICHTING
In 2020 hebben we vanwege COVID-19 minder donaties binnengehaald dan 2019. Hieronder is het overzicht
van de veranderingen in de balansposten:
•
•
•
•
•
•
•

Nog te ontvangen donatie: de donatie van €300 is in Januari 2020 ontvangen.
Bestemmingsfonds ‘Voor toekomstige projecten’: aangezien dat het MSMGA-team gestopt is, heeft
het bestuur unaniem besloten de bestemmingsfonds foor MSMGA om te zetten naar een fonds dat zal
worden gebruikt voor toekomstige projecten.
Van project Akade: €800. Dit project is in 2020 gerealiseerd. De Pubquiz in November 2019 was
georganiseerd on funding voor dit project te werven.
Van project Equal Chances: €1150. In 2019 hebben we donaties ontvangen ten goede van dit project.
Het project is in 2020 verwezenlijkt.
Naar Project Nutrition: het Nutrition Project wordt in twee trajecten gerealiseerd. Het eerste traject is
al in het derde kwartaal van 2020 voltooid. Het tweede traject volgt in 2021. Hiervoor is een bedrag
van €1.500 gereserveerd.
Overige reserves: de overige reserves is met €859 afgenomen.
Kortlopende schulden: de penningmeester heeft de betaling van €177 aan Yourhosting voorgeschoten.
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Figuur 2: Boost Foundation "Together we change the world"
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