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WOORD VOORAF
Opnieuw stond 2021 in het teken van de coronapandemie. De lockdownmaatregelen vormden niet alleen een
grote uitdaging voor Boost Foundation maar ook voor onze partners in Sri Lanka en Sint-Maarten. Vanwege de
restricties hebben we prioriteit moeten geven aan twee projecten: Nutrition Project en Helping Hands. Dankzij
ons netwerk van vrienden en donateurs konden wij blijven inzetten om onze lokale partners te ondersteunen. In
2021 hebben wij een bedrag van €6310 aan donaties opgehaald.
Wegens de strenge lockdown in Sri Lanka was het nog steeds erg moeilijk voor arme gezinnen in afgelegen
gebieden om voldoende voedsel te verkrijgen. Veel kinderen van arme gezinnen kregen te maken met
ondervoeding. Om deze kinderen te helpen heeft Boost Foundation de tweede ronde van Het Nutrition project
uitgevoerd. De eerste ronde is al in 2020 voltooid. Omdat de lockdownmaatregelen in Sri Lanka te lang duurde,
konden veel ouders maandenlang niet werken om geld te verdienen voor voedsel voor het hele gezin. Daarom
hebben wij besloten om in de tweede helft van 2021 een tweede Nutrition Project op te zetten. Dit project is
afgerond. Project Helping Hands is een terugkerend project. Vanaf 2021 gaan we ook een helpende hand geven
aan twee jonge kinderen. Hierover is meer informatie te vinden in ons Annual Report 2021.
De migratie van de website is afgerond. De totale uitgaven van 2021 is stabiel gebleven ten opzichte van 2020.
Voor 2022 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

6.310

Totaal

6.310

LASTEN (in €)
Besteding aan doelstellingen
Besteding aan Nutrition Project

(4.000)

Besteding aan project Helping Hands

(1.900)

Kosten beheer en administratie

(410)

Kosten betalingsverkeer

(291)

Totaal

(6.601)

Van Bestemmingsfondsen (in €)
Van Bestemmingsfonds Nutrition Project

1.500

Totaal

1.500

Naar Bestemmingsfonds (in €)
Naar Bestemmingsfonds Equal Chance

(250)

Naar Bestemmingsfonds Building a Future

(800)

Naar Overige Reserves

(159)

Totaal

(1.209)

Net Resultaat (in €)

0

Tabel 1: Resultatenrekening 2021 in hele euro’s.

Efficiëntie 2021
6%

94%

Bestedingen aan doelstellingen

Eigen kosten

Figuur 1: Overzicht efficiëntie eigen kosten ten opzichte van besteding aan doelstellingen in 2021
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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 2021 bedroeg €6.310.
EIGEN BIJDRAGE BESTUUR
Gezien de restricties van COVID-19 hebben de leden van het bestuur gedurende het boekjaar 2021 online
vergaderd waardoor geen reiskosten zijn gemaakt.

LASTEN
BESTEDING AAN DOELSTELLINGEN
Project
Project Helping Hands
Nutrition Project
Totaal

Uitgaven 2020
1.900
4.000
5.900

Tabel 2: Projectuitgaven in hele euro’s.

De uitgaven aan projecten betreffen 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 2021 (EN).
•

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. Vanaf 2021 ondersteunen wij ook twee jonge
kinderen Irosh en Tarushi, omdat hun ouders niet meer in staat zijn om hun onderwijs te bekostigen.

•

Nutrition Project: dit is een emergency project dat in 2020 is gestart met als doel 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. In 2020 is de eerste
ronde voltooid. In de eerste helft van 2021 hebben wij de tweede ronde uitgevoerd. Gezien de
verergerde situatie in Sri Lanka in de loop van 2021 hebben wij het Nutrition Project nogmaals
opgestart om voedselpakketten te verzorgen voor 18 gezinnen. Dit gebeurde in het derde kwartaal
van 2021.
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KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten Beheer en Administratie

Bedrag (€)

Beheers- en administratiekosten
Kosten betalingsverkeer
Totaal

Toelichting
410 Kosten domein, verzekering,
ANBI-inschrijving,
291 Kosten zakelijk bankeren,
transactiekosten
701

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 Nutrition Project: €1.500.
Naar Project Equal Chances: € 250.
Naar Project Building a Future: €800
Naar Overige reserves: €159. De overige reserves zijn in de voorgaande jaren opgebouwd en zijn
gebruikt als aanvulling voor de tekorten van de stichting.

RESULTAAT
Het resultaat is € 0,-.
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BALANS

Activa

Passiva
31-12-2021 31-12-2020

Vaste Activa
n/a

Vlottende Activa
n/a
Bank
ING

Totale Activa

31-12-2021 31-12-2020
Bestemmingsfondsen
Voor toekomstige
projecten
Project Equal Chance
Nutrition Project
Project Building a
Future
Overige reserves

8.307
8.307

8.776 Kortlopende schulden
8.776 Totale Passiva

6.000

6.000

250
0
800

1.150
1.500

1.257

1.099

0
8.307

177

8.776

Tabel 4: Balans 2021 in hele euro's

TOELICHTING
In 2021 hebben we meer donaties binnengehaald dan in 2020. Hieronder is het overzicht van de veranderingen
in de balansposten:
•
•
•
•
•

Naar project Building a Future: €800. Eind 2021 zijn wij bezig met het opzetten van een project waarbij
wij Akade Basisschool ondersteunen met het renoveren van een klaslokaal. Dit project is gepland voor
het eerste kwartaal van 2022.
Naar project Equal Chance: €250. In 2021 hebben we specifieke donaties ontvangen ten goede van dit
project. Wij zijn van plan om dit project in 2022 te hervatten.
Van Nutrition Project: het Nutrition Project wordt in twee trajecten gerealiseerd. Het eerste traject is
al in het derde kwartaal van 2020 voltooid. Het tweede traject volgde in de eerste helft van 2021. Het
gereserveerde bedrag van €1.500 wordt volledig gebruikt.
Overige reserves: de overige reserves is met €158 toegenomen.
Kortlopende schulden: de penningmeester heeft eind 2020 de betaling van €177 aan Yourhosting
voorgeschoten. Dit bedrag is begin 2021 terugbetaald.

Figuur 2: Boost Foundation "Together we change the world"
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