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Jaarverslag
Het bestuur van de Stichting biedt hierbij de jaarrekening van Stichting Globewise (hierna: “de
Stichting”) aan voor het boekjaar 2019 dat geëindigd is op 31 december 2019.
De Stichting is een algemeen nut beogende instelling op het gebied van educatie. Deze
doelstelling wordt nagestreefd door het doen van giften aan activiteiten en instellingen die
kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden helpen toegang te geven tot onderwijs.
In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de ontvangen bijdragen en
de giften die in het verslagjaar zijn gedaan. Dit jaar zijn de donaties hoger dan de schenkingen
waardoor het vermogen van de Stichting is gedaald tot € 462.260. Aangezien de donaties een
contractuele toezegging kunnen zijn voor meerdere jaren (meestal 3) is het totaal van de
contractuele verplichtingen in de toelichting op de jaarrekening toegelicht.
Het bestuur van de Stichting zal in het komende boekjaar haar activiteiten op soortgelijke wijze
als uitgeoefend in het verslagjaar continueren. Hiertoe staat haar het vrij beschikbare vermogen
zoals deze uit de jaarrekening blijkt ter beschikking terwijl in 2020 reeds de jaarlijkse
schenkingen ad € 200.000 ontvangen zijn. Deze schenkingen zijn toegezegd tot en met minimaal
het jaar 2021.

Blaricum, 17 augustus 2020

Namens bestuur Stichting Globewise:

R.A. van Zanten

B.O. Schoute

M.J. van der Vegte
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2019
2019
EUR

2018
EUR

EUR

EUR

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

1

462.260,26

594.611,48

462.260,26

Totaal activa

594.611,48

PASSIVA
Algemene reserve

Totaal passiva
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2 462.260,26

594.611,48

462.260,26

594.611,48
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Staat van baten en lasten over 2019

2019
EUR

Baten

2018
EUR

EUR

EUR

3

Schenkingen

200.100,00

200.000,00

Totaal baten

200.100,00

200.000,00

Lasten
Donaties
Overige kosten

Som der lasten
Saldo baten en lasten
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5

328.929,00
3.522,22

195.545,00
5.034,57

332.451,22

200.579,57

(132.351,22)

(579,57)
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019
Algemeen
Voornaamste activiteiten
De Stichting is een algemeen nut beogende instelling op het gebied van educatie. Deze
doelstelling wordt nagestreefd door het doen van giften aan activiteiten en instellingen die
binnen de doelstelling vallen. In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht opgenomen
van de giften die in het verslagjaar zijn gedaan.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In
dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
zij betrekking hebben. De donaties worden als last genomen in het jaar waarin zij zijn toegekend.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Continuïteit
Zoals uit de balans blijkt heeft de Stichting een positief kapitaal in de vorm van beschikbare
middelen van EUR 462.260,26 op 31 december 2019.
Naar verwachting zal de stichting ook in de toekomst over voldoende positieve middelen
beschikken om haar activiteiten te continueren. De huidige situatie rondom COVID-19 heeft
geen directe financiële impact op de Stichting wel beperkt dit de mogelijkheden om nieuwe en
bestaande projecten te bezoeken. Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van
continuïteit van de Stichting.
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1. Verloop liquide middelen
2019
EUR
Liquide middelen, begin saldo
Schenkingen
In het verslagjaar toegezegde en betaalde donaties
Bankkosten
Bestuurs- en advieskosten
Contributie FIN
Liquide middelen, eind saldo

2018
EUR

594.611,48

595.191,05

200.100,00
(328.929,00)
(256,94)
(2.865,28)
(400,00)

200.000,00
(195.545,00)
(230,11)
(4.404,46)
(400,00)

462.260,26

594.611,48

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting.

2. Algemene reserve
2019
EUR
Beginsaldo
Saldo baten en lasten over het boekjaar
Eindsaldo

2018
EUR

594.611,48
(132.351,22)

595.191,05
(579,57)

462.260,26

594.611,48

3. Inkomsten
In 2019 zijn er schenkingen aan de activiteiten van de Stichting gedaan in de vorm van
bankstortingen ad € 200.000,00 en toezeggingen jaarlijks tot minimaal 2021 € 200.000,00 aan
de Stichting Globewise te schenken.
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4. Donaties

Donaties 2018 & 2019
Donaties 2019

2019
EUR

2018
EUR

248.929,00
80.000,00

195.545,00
-

328.929,00

195.545,00

5. Overige kosten
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding
plaats voor gemaakte kosten echter veelal worden deze kosten inclusief projectbezoeken door
de aan Stichting Globewise verbonden vrijwilligers niet gedeclareerd. De Stichting heeft geen
werknemers in dienst.
2019
EUR
Bestuurskosten
Advieskosten
Contributie Vereniging van Fondsen (FIN)
Bankkosten

2018
EUR

0,00
2.865,28
400,00
256,94

3.340,20
1.064,26
400,00
230,11

3.522,22

5.034,57

Niet uit de balans blijkende posten
Contractuele verplichtingen uit hoofde van donaties te betalen in 2020
Contractuele verplichtingen uit hoofde van donaties te betalen in 2021
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Blaricum, 17 augustus 2020
Bestuur van de Stichting Globewise:

R. A. van Zanten

B.O. Schoute

M.J. van der Vegte
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de Stichting vastgesteld en goedgekeurd op 17
augustus 2020. Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de
jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de bestemming van het saldo van baten en laten
Het saldo van baten en laten over 2019 is onttrokken aan de algemene reserve van de Stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan,
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