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Stichting Kadowinja
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2019 31 december 2020

ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN

- Bank 552 1960

---------------- ----------------

552 1960

---------------- ----------------

Totaal Activa 552 1960

================ ================

PASSIVA

- Eigen vermogen 552 1960

---------------- ----------------

552 1960

---------------- ----------------

Totaal Passiva 552 1960

================ ================
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2019 2020

Giften en donaties

Ondersteuning school Kenia 7374 3981

Eenmalige sponsoring en donaties 2908 8616

--------------- ---------------

Som der baten 10282 12597

--------------- ---------------

Sponsoring projecten

Ondersteuning school Kenia 7265 10565

Kosten diverse projecten 2941 385

Administratiekosten 119 10

Automatiseringskosten 139

Bankkosten 201 229

--------------- ---------------

Som der lasten 10665 11189

--------------- ---------------

Resultaat -383 1408

=============== ===============
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3. TOELICHTING 

 
3.1 Algemeen 

 
Oprichting 
Stichting Kadowinja is opgericht op 23 januari 2009. 

 
Doel 
De stichting is gevestigd te Helmond en heeft ten doel: 

1. De stichting heeft ten doel het initiëren, coördineren en financieren van hulp- en 
ontwikkelingsprojecten in Kenia en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting dient het algemeen belang. 
3. De stichting heeft  geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het stimuleren en ondersteunen van onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen, waaronder 
mede begrepen het verschaffen van school en studiebenodigdheden. 

b. Het organiseren en realiseren van schoolprojecten ter verbetering van lokale 
onderwijsomstandigheden. 

c. Het aanpassen van voedingspatronen en voedingsmiddelen en het verstrekken van 
voedingsadviezen. 

d. Het bevorderen van voorlichting op het gebied van gezondheid en het verlenen van 
gezondheidzorg. 

e. Het toegankelijk maken van schoon drinkwater en het faciliteren van sanitaire voorzieningen. 
f. het incorporeren van duurzaamheid in de initiatieven en activiteiten die de stichting ontplooit. 

Slotverklaringen. 

Tenslotte verklaarden de comparanten: 

Een exemplaar van de notulen van de vergadering van het bestuur van de stichting, waarin tot 
wijziging van de statuten en de aanwijzing van de comparanten werd besloten, zal aan deze akte 
worden gehecht. 

Slot. 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van het is door mij, notaris, aan de 
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

Waarvan acte in minuut is verleden te Helmond op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de 
comparanten hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en 
daarmee in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, 
notaris, ondertekend. 

 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
- mevrouw K. Nyawade, voorzitter; 
- de heer P. Toll, penningmeester; 
- mevrouw C. Ebrink, secretaris; 
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3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 
Algemeen 
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld. 
Winsten en transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd. 
Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.  

 
Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in euro's, tenzij anders aangegeven. 
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3.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

 
Giften en donaties 
Onder giften en donaties wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen voor zover betrekking 
hebbende op het boekjaar, welke gelden zijn bedoeld als schenking. 

 
Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

 
Helmond, 20 juni 2021 
Stichting Kadowinja 
 

 
Voorzitter   Penningmeester    Secretaris 
K. Nyawade   P. Toll     C. Ebrink 
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