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ACCOUNTANTSRAPPORT



De dienstverlening wordt uitgevoerd door Zwart Mul Groep Accountants en Adviseurs B.V. gevestigd te Baarn. Op alle overeenkomsten 
met ons zijn algemene voorwaarden van toepassing. Die algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Den Haag onder nummer 3978. Een exemplaar van die voorwaarden wordt u op eerste aanvraag  toegezonden. Kamer van 
Koophandel 32093306 te Amersfoort. 

Aan het bestuur van
Stichting Mzamomhle
Nassaulaan 45
3743 CB  Baarn

Baarn, 20 juli 2020

Zwart Mul Groep
Accountants en Adviseurs B.V.

Tolweg 12
3741 LK Baarn

Tel: 035 - 5280100
www.zmgroep.nl

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Mzamomhle te Baarn.

                                                                                                                                                                                                                                                               Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Mzamomhle te Baarn is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten
en lasten over 2019 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 Mzamomhle.

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.
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Stichting Mzamomhle
Baarn

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Baarn, 20 juli 2020

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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BESTUURSVERSLAG



Stichting Mzamomhle
Baarn

Bestuursverslag

Statutaire gegevens
2.1 Statutaire bepalingen inzake de bestemming van het resultaat:
Een eventueel batig saldo wordt toegevoegd aan de overige reserves met inachtneming van de
volgende statutaire bepalingen:
Art. 3.2: De stichting heeft geen winstoogmerk;
Art. 3.3: Noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon zal over het vermogen van de stichting
beschikken als ware het zijn eigen vermogen;
Art. 3.4: De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting;
Art. 3.5: De stichting draagt er zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van
de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting;
Art. 13.6: Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een
instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, dan
wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.

Doelstellingen
De stichting heeft de volgende doelstellingen:
Het ondersteunen van projecten voor kinderen, onder meer in Zuid Afrika, op het gebied van
dagopvang, educactie, zorg en levensonderhoud.
Randvoorwaarden scheppen die dagopvang mogelijk te maken:
- Financiering van bouw van kinderdagverblijven.
- Financiering van opleiding en kwaliteitsprojecten van leiding en medewerkers van dagopvang.

Bestuur en directie
Per 31 december 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt:
- De heer R.P. Serné, voorzitter
- Mevrouw J.S.M. Zwaan, secretaris
- De heer A.J.M. Reijns, penningmeester
- De heer F.H. Labberton, bestuurslid
- Conform artikel 4 van de statuten wordt de stichting bestuurd door een bestuur bestaand uit ten
minste 3 leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De
functie van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. Het bestuur stelt
bij een rooster de zittingsduur van de bestuursleden vast. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk
hernoembaar.
Relevante nevenfuncties.
De heer R.P. Serné, statutair directeur bij Matabel B.V., Trustee Mzamomhle Foundation trust.
Mevrouw J.S.M.Zwaan, geen.
De heer A.J.M. Reijns, director bij InsingerGilissen Bankiers N.V., bestuurslid van Stichting Zonnegloren
te Soest en in 2018 toegetreden tot de raad van beroep van de Stichting Federatie financiële planning.
De heer F.H. Labberton, Regiocoördinator Noord en Oost bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

Verbonden partijen
De Stichting is verbonden met Mzamomhle Foundation Trust, gevestigd te Zuid-Afrika.
De Trust heeft als doelstellingen:
- bouwen en faciliteren van creches;
- bouwen van faciliteiten voor de bescherming en verzorging van kinderen onder schoolgaande leeftijd
van arme en behoeftige ouders;
- ondersteunen van programma's voor omgevingontwikkeling ten behoeve van behoeftigen en
gerelateerde anti-armoede initiatieven;
- Trainen en ondersteunen van zelfhulp programma's voor micro ondernemingen.
- Preventie van HIV besmeting en educatieve programma's hieromtrent;
- Training en scholing van personen met fysieke of geestelijke beperkingen, welke plaatsvinden in
armlastige gebieden in Zuid-Afrika.

De stichting doneert geld en is mede bestuurslid van deze foundation.

Fondsenwerving
Wanneer voor een specifieke actie gebruik wordt gemaakt van een fondsenwerver, wordt hiertoe in het
bestuur besloten. Bepalend daarbij is dat de totale verhouding tussen kosten en opbrengsten de CBF
norm niet te boven gaat.

Het beleid met betrekking tot reserves en fondsen is erop gericht dat ontvangen gelden zo spoedig
mogelijk worden besteed aan de doelstelling waarvoor zij zijn ontvangen.
Ten behoeve van de continuïteit wordt een beperkt weerstandsvermogen aangehouden, ad hoc te
bepalen door het bestuur. De gelden worden uitsluitend op een deposito en rekening-courant bij één
van de grote Nederlandse banken aangehouden. Om uitstaande verplichtingen in Zuid Afrika te dekken
is het mogelijk dat een deel van de reserves wordt geconverteerd naar de lokale valuta (i.c. ZAR).

Vrijwilligersbeleid
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Reiskosten worden door de
bestuursleden niet gedeclareerd bij de stichting.

Communicatie met belanghebbenden vindt met name plaats via de website, nieuwsbrieven en het
jaarverslag.

Voor het verslag van de activiteiten verwijzen wij u naar het bijgevoegde jaarverslag over het jaar 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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JAARREKENING



Stichting Mzamomhle
Baarn

                                                                                                                                                                                                                                                               Balans per 31 december 2019 
(na voorstel batig saldoverdeling)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen

Leningen u/g 1 85.000 70.000

Liquide middelen 2 87.569 65.793

TOTAAL ACTIVAZIJDE 172.569 135.793

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA
Stichtingsvermogen 3 

Continuïteitsreserve 4 5.000 5.000
Bestemmingsreserves 5 167.569 130.793

172.569 135.793

TOTAAL PASSIVAZIJDE 172.569 135.793

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

                                                                                                                                                                                                                                                               Staat van baten en lasten over 2019 

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

€ € €

Baten

Overige baten 6 44.476 57.500 37.881

44.476 57.500 37.881

Lasten

Beheer en administratie 7 7.258 52.500 25.274
Besteed aan de doelstellingen 8 144 - 22.883
Beheer lasten 9 299 5.000 449

Totaal van som der kosten 7.701 57.500 48.606

Totaal van netto resultaat
36.775 - -10.725

2019 2018
€ €

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 36.775 -10.725

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn C2 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving: Kleinde fondsenwervende organisaties.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden dan wel op verzoek van het CBF aangepast.

Grondslagen

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin deze ontvangen c.q. in rechte afdwingbaar zijn geworden.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

                                                                                                                                                                                                                                                               Toelichting op de balans

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Leningen u/g

Lening u/g  Mzamomhle Foundation Trust 85.000 70.000

De lening u/g is verstrekt voor de financiering van Sinethemba ECD project. De rente bedraagt nihil.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2  Liquide middelen

Rabobank 1426.59.096 86.985 65.214
Rabobank 3658.836.911 480 480
Rabobank 1426.59.096 (Vreemde valuta rekening) 104 98
Rabobank 1387.85.775 - 1

87.569 65.793

De liquide middelen worden aangehouden ter directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

3  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Continuïteits
reserve

Bestem-
mingsreser-

ves

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019 5.000 130.793 135.793
Nog toe te wijzen - 1 1
Mutatie uit resultaatverdeling - 36.775 36.775

Stand per 31 december 2019 5.000 167.569 172.569

2019 2018
€ €

4  Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 5.000 5.000
Mutaties - -

Stand per 31 december 5.000 5.000

31-12-2019 31-12-2018
€ €

5  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 167.569 130.793

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari 130.793 141.518
Nog toe te wijzen 1 -
Resultaatverdeling 36.775 -10.725

Stand per 31 december 167.569 130.793

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020

Uitgebracht door Zwart Mul Groep Accountants en Adviseurs B.V. 14



Stichting Mzamomhle
Baarn

                                                                                                                                                                                                                                                               Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
6  Overige baten

Periodieke donaties particulieren 10.539 12.200
Eenmalige donaties particulieren 457 7.893
Donaties bedrijven/verenigingen 33.480 17.788

44.476 37.881

Onder donaties bedrijven/verenigingen zijn de donaties en giften opgenomen van externe fondsen
welke niet in de categorie Fonds met eigen fondsenwervende activiteiten van het Centraal Bureau
Fondsenwerving zijn opgenomen.

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
7  Beheer en administratie

Abonnementen en contributies 2.680 -
Accountantskosten 1.631 1.893
Rente lening o/g - 1.188
Bankkosten 356 346
Algemene kosten 2.591 21.847

7.258 25.274

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
8  Besteed aan de doelstellingen

Bijdrage project Sinethemba - 15.383
Sinethemba Educare - 7.500
Overige projecten 144 -

144 22.883

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

€ €
9  Beheer lasten

Kosten eigen fondsenwerving 299 449

De totale bestedingen aan doelstellingen bedraagt geconsolideerd € 12.108 (2018 € 64.934) uitgedrukt
in een percentage van de totale geconsolideerde baten € 58.658 (2018 € 74.577) is: 20,64% (2018
87.10%

De totale bestedingen aan doelstellingen bedraagt geconsolideerd € 12.108 (2018 € 64.934) uitgedrukt
in een percentage van de totale geconsolideerde lasten € 36.755(2018 € 100.367) is: 32,94% (2017:
64,70%).

De totale geconsolideerd  kosten eigen fondswerving € 299(2018 € 449) uitgedrukt in een percentage
van de geconsolideerde baten eigen fondswerving € 58.658 (2018 € 74.557) is: 0,51% (2018 0,60%).

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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BIJLAGEN



Stichting Mzamomhle
Baarn

1. Jaarcijfers 2019 Mzamomhle Foundation Trust

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
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Stichting Mzamomhle
Baarn
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Stichting Mzamomhle
Baarn

2. Geconsolideerde jaarcijfers 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

31 december 2019 31 december 2018 31 december 2019 31 december 2018

Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ

ACTIVA PASSIVA

Vaste Activa Reserve en fondsen

Fixed Property 123.948        133.977     Continuïteitsreserve 5.000          5.000            

Bestemmingsreserve 167.568     130.793       

Vlottende activa Trust Capital 58.289        79.924         

Vorderingen Reserve vreemde valuta �9.191         3.988            

VAT owed by Sars 449             560             221.666        219.705     

Overige vorderingen en 

    overlopende activa �              �              

449                 560             

Kortlopende schulden

Liquide middelen 98.156           86.131        Onderhandse leningen 887                963             

222.553         220.668     222.553        220.668     

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na winstbestemming)

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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Stichting Mzamomhle
Baarn

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Φ Φ

Baten 58.658                       74.557                       

Besteed aan de doelstellingen

Projecten 12.108                       64.934                       

Beheer baten

Lasten fondsverwerving 299                            449                            

Beheer en administratie

Algemene lasten 24.204                       34.984                       

Saldo 22.047                       �25.810                     

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 20 juli 2020
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