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Stichting Moustaqbel

T.a.v. het Bestuur

Bloemgracht 38 H

1015 TK  Amsterdam

 

Geacht bestuur,

OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Moustaqbel te Amsterdam

samengesteld. Het bestuur van de Stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor

de jaarrekening.

De verklaring is opgenomen in het accountantsverslag. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

  ALGEMEEN

VERGELIJKENDE CIJFERS

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2018 zijn ontleend aan het rapport van

Loorbach Financiele Diensten B.V., zoals opgesteld d.d. 5 augustus 2019.

OPRICHTING

Stichting Moustaqbel is 26 augustus 2016 opgericht als Stichting Haut Atlas.

De naam van de stichting is op 12 september 2017 gewijzigd naar Stichting Moustaqbel.

Per 1 januari 2019 is de eenmanszaak Moustaqbel Amsterdam ingebracht in Stichting Moustaqbel.

DOELSTELLING

De stichting heeft tot doel:

1. Om gericht op Marokkaanse meisjes en vrouwen armoede te bestrijden, onderwijs mogelijkheden voor

hen te faciliteren, gelijke kansen te bieden op onderwijs tussen jongens en meisjes en kind-huwelijken te

ontmoedigen;

2. Huisvesting, onderdak te bieden in Marokko aan Marokkaanse meisjes en vrouwen uit arme gezinnen

die ver weg wonen van een universiteit of hoge school of vergelijkbar onderwijsinstituut in Marokko,

waardoor zij verstoken zouden blijven van de mogelijkheid om vervolg onderwijs te volgen, alsmede

zorg en voeding te bieden voor de begeleiding van deze Marokkaanse meisjes en vrouwen om de stap te

kunnen maken van de traditionele Berber cultuur, naar een ontwikkelingsgerichte omgeving waarin zij de

kans krijgen hun capaciteiten en talenten in een baan te gebruiken om als gevolg daarvan de toekomst

van zichzelf en hun families te veranderen;

3. Het verlenen van steun in welke vorm dan ook aan een stichting naar Marokkaans recht dan wel een

vergelijkbare buitenlandse instelling met een soortgelijke doelstelling;
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4. Het verwerven/verkrijgen dan wel huren, in bruikleen ontvangen of op andere wijze in gebruik nemen,

houden en onderhouden van een of meerdere (studenten)woningen, inclusief aanverwant onroerend goed,

alsmede het aanschaffen van de benodigde inrichting, welke woningen onderdak zullen kunnen bieden

aan Marokkaanse meisjes die een studie volgen of gaan volgen aan de universiteit vergelijkbaar

onderwijsinstituut in Marokko.

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de Kamer van

Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
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  SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Bij deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17 juli 2020 door Swart&co

Accountants te Amstelveen.
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  BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 535 -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren 2 3.152 -

Liquide middelen

Kas 139 -

ABN AMRO N.V. 65.073 29.554

65.212 29.554

68.899 29.554
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31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

 

RESERVES EN FONDSEN 3 

Overige reserves 68.389 29.554

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 296 -

Overige schulden 4 214 -

510 -

68.899 29.554
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  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018

€ € € €

Subsidies 5 107.849 100.387

Overige baten 6 23.801 -

Totale baten 131.650 100.387

Donaties naar Marokko 49.000 46.607

Inkopen winkel en catering 6.263 -

Personeelskosten 7 37.358 23.057

Afschrijvingen op immateriële,

materiële vaste activa en vastgoedbeleg-

gingen 165 -

Verkoopkosten 8 1.493 -

Kantoorkosten 9 2.450 -

Algemene kosten 10 5.937 1.169

Totale lasten 102.666 70.833

Resultaat 28.984 29.554
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Moustaqbel is feitelijk gevestigd op Bloemgracht 38 H, 1015 TK te Amsterdam en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66716284.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van de onderneming 

De activiteiten van Stichting Moustaqbel bestaan voornamelijk uit:

Om gericht op Marokkaanse meisjes en vrouwen armoede te bestrijden, onderwijs mogelijkheden voor

hen te faciliteren, gelijke kansen te bieden op onderwijs tussen jongens en meisjes en kind-huwelijken te

ontmoedigen.

Informatieverschaffing over schattingen 

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor fondsenwervende instellingen

zoals door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (Richtlijn 650). 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen

de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves

Het bedrag van de reserve laat het verschil zien tussen de bezittingen en schulden. Dit bedrag is vrij

beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
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Indien door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel

aangemerkt als bestemmingsreserve. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten 

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

hebben.
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  TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventarissen

€

Boekwaarde per 1 januari 2019 -

Mutaties 

Investeringen 700

Afschrijvingen -165

Saldo mutaties 535

Stand per 31 december 2019

Aanschafwaarde 700

Cumulatieve afschrijvingen -165

Boekwaarde per

31 december 2019 535

Afschrijvingspercentages 20%

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2  Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 3.152 -
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3  Reserves en fondsen

3  Reserves en fondsen

Overige

reserves

€

Stand per 1 januari 2019 29.554

Resultaat boekjaar 28.984

Inbreng reserve vanuit

eenmanszaak 9.851

Stand per 31 december 2019 68.389

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

€ €

4  Overige schulden

Overige rekening-courant 213 -

Overige 1 -

214 -

Gebeurtenissen na Balansdatum

Coronavirus

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Op dit

moment kan nog niet worden bepaald wat de verdere gevolgen voor de onderneming zullen zijn in 2020

met betrekking tot de coronacrisis. 

Het huis in Marrakech blijft actief en zal naar alle waarschijnlijkheid in september 2020 weer volledig

bezet zijn.

Het coronavirus heeft vooralsnog tot datum van deze jaarrekening geen materiële impact gehad op de

onderneming.
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  TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2019 2018

€ €

5  Subsidies

Donaties 107.849 100.387

6  Overige baten

Omzet winkel 10.433 -

Omzet catering 7.921 -

Verhuur ruimte 4.535 -

Overige inkomsten 912 -

23.801 -

7  Personeelskosten

Vergoeding manager project Marrakech 26.800 23.057

Overige personeelskosten 10.558 -

37.358 23.057

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar waren geen personeelsleden bij de stichting werkzaam.

Overige personeelskosten

Diensten door derden 10.558 -

8  Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.493 -

9  Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 37 -

Porti 26 -

Website en domein 1.625 -

Klein inventaris 762 -

2.450 -
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2019 2018

€ €

10  Algemene kosten

Administratiekosten 611 -

Bankkosten 641 -

Kosten boekhoudprogramma 232 -

Organisatiekosten 2.053 -

Verzekeringen 206 -

Overige algemene kosten 2.194 1.169

5.937 1.169

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming onder punt 4 van dit verslag.

In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door

het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op

16 juli 2020.

Amsterdam, 17 juli 2020

Stichting Moustaqbel

J.F.L.M. Ouwehand-van Hooff R.J. Wefers Bettink C.J.M. Crielaers

F.F.J. Hijmans
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