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HD Accountants BV
Oosterbracht 34
7821 CG Emmen 

Postbus 1192
7801 BD Emmen 

0591-700249 
info@hdaccountants.nl
www.hdaccountants.nl

KvK 0117.0816 

BTW nr 8217.50.513.B.01
NL59 RABO 0153 436697

Offertes en leveringen gebeuren volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel. U krijgt deze voorwaarden op uw verzoek kostenloos toegezonden.

Aan het bestuur van
Stichting GIDS Bangladesh
De Ree 11
9753 BX  Haren GN

Geacht bestuur,

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting GIDS Bangladesh.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Emmen, 2 februari 2021

HD Accountants B.V.

J.H. Keuter
Registeraccountant
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1.2 Meerjarenoverzicht

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
€ € € € €

Activa

Vlottende activa
Vorderingen 50 50 50 650 50
Liquide middelen 8.547 4.933 13.050 14.516 20.764

Totaal activa 8.597 4.983 13.100 15.166 20.814

Passiva

Stichtingsvermogen 7.271 4.262 11.472 13.538 18.094
Kortlopende schulden 1.326 721 1.628 1.628 2.720

Totaal passiva 8.597 4.983 13.100 15.166 20.814

2020 2019 2018 2017 2016
€ € € € €

Baten 10.999 4.280 6.115 6.511 6.758
Saldo van baten en lasten 3.072 -7.120 -8.079 -10.936 -7.296
Netto resultaat 3.009 -7.210 -2.066 -4.558 -540
Stichtingsvermogen 7.271 4.262 11.472 13.538 18.094
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2. Bestuursverslag

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Algemeen

Stichting GIDS Bangladesh is op 7 mei 2010 opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01182834.

Doelstelling

Stichting GIDS Bangladesh heeft ten doel: het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de
leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen in sloppenwijken van Dhaka, de hoofdstad
van Bangladesh. 

Om dit doel te bereiken biedt GIDS Bangladesh financiële ondersteuning aan één van de meisjesscholen
Light for Girls. Daarvoor werft zij fondsen in Nederland en daarbuiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- De heer A.S. Riedstra (voorzitter)
- Mevrouw J. Janssens (secretaris)
- Mevrouw J.G. Nout (penningmeester)

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten
over 2020 alsmede de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019. Voorts
zijn toelichtingen opgenomen bij de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over
2019. 
De staat van baten en lasten sluit aan met een positief resultaat € 3.009. 
Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedraagt € 7.272 (positief) en bestaat geheel uit overige
reserves.

Haren GN, 02 februari 2021

A.S. Riedstra
Voorzitter
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3. Jaarrekening
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.1 Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 1 50 50

Liquide middelen 2 8.547 4.933

8.597 4.983

6



31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 7.271 4.262

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 3 1.326 721

8.597 4.983
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten 10.999 4.280

Lasten
Uitgaven ten gunste van de doelgroep 4 7.200 10.975
Overige stichtingslasten 5 727 425

Som der lasten 7.927 11.400

Saldo van baten en lasten 3.072 -7.120
Financiële baten en lasten 6 -63 -90

Netto resultaat 3.009 -7.210

8



Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met
uitzondering van de donaties: deze worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Alle opbrengsten
worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij  uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten
die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden gepresenteerd in de staat van baten en lasten als
last.
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.4 Toelichting op de balans

Activa 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1  Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten website 50 50

2  Liquide middelen

Rabobank rekening courant .459 3.194 431
Rabobank spaarrekening .778 5.353 4.502

8.547 4.933
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

Passiva 

2020 2019
€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 4.262 11.472
Uit resultaatverdeling 3.009 -7.210

Stand per 31 december 7.271 4.262

Kortlopende schulden

3  Overlopende passiva

Nog te betalen bankkosten 14 14
Nog te betalen accountantskosten 1.210 605
Nog terug te betalen kosten Ale B.V. 102 102

1.326 721
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Baten

Ontvangen giften van donateurs 10.999 4.280

4  Uitgaven ten gunste van de doelgroep

Uitgaven ter ondersteuning Light for Girls 7.200 10.975

5  Overige stichtingslasten

Accountantskosten 605 303
Kosten website 122 122

727 425

6  Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -63 -90
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn
op de jaarrekening.

Resultaatverwerking

Het bestuur van huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven:

Het saldo van baten en lasten over 2020 ad € 3.009 (positief) wordt geheel toegevoegd op de overige
reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming
saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van de huishouding.

Instellingsgegevens

Naam instelling: Stichting GIDS Bangladesh
Adres:              De Ree 11
Postcode/woonplaats: 9753 BX Haren GN
Telefoon/fax :            06-44367788
IBAN:              NL58 RABO 0126 5824 59
Kamer van Koophandel: 01182834

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening over 2020 vast.

Haren GN, 2 februari 2021

Stichting GIDS Bangladesh

A.S. Riedstra J. Janssens J.G. Nout
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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