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Jaarverslag 2019 (inclusief 21 november 2018-31 december 2018): het eerste jaar. 
 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de oprichting en inrichting van de stichting. We hebben 
viermaal vergaderd om de kaders van de stichting te bepalen. Hierbij hebben we onder andere 
het gehad over donateurswerving, acties/evenementen en communicatie. Ook zijn praktische 
zaken als we website, bankzaken en een logo ter sprake gekomen. We merkten dat er in de 
beginfase van een stichting veel zaken geregeld moeten worden of uitgedacht moeten 
worden, waardoor het lastig is om prioriteiten te stellen. We hadden veel plannen, maar we 
konden nog niet alles tot uitvoering brengen. Hierin groeien we als bestuur en organisatie. 
Een voorbeeld hiervan is dat we eind 2019 de werkzaamheden van bestuursleden van de meer 
operationele werkzaamheden hebben gescheiden: bestuursleden denken vooral mee op de 
grote lijnen en zijn een klankbord voor de voorzitter (Roger) die de operationele 
werkzaamheden veelal uitvoert. Roger vraagt zo nodig om hulp bij bestuursleden en andere 
betrokkenen bij de stichting.  
 
Een belangrijk besluit dat we dit jaar hebben genomen is om een tweede student te laten 
starten, gesterkt door een grote donatie die het mogelijk maakte om deze investering aan te 
gaan. Om de gezamenlijke wens van donateurs en onszelf te verwezenlijken, namelijk om een 
vrouw te scouten als volgende student, hebben we een opdracht aan ons contactpersoon 
Linda gegeven. Zij stelde vervolgens voor om Rosina de kans te geven te studeren. Hierover 
(bijvoorbeeld ook haar motivatiebrief) is meer te lezen via deze pagina. 
 
In het voorjaar hadden we de hardloopactie, waarmee we meer dan 900 euro hebben 
opgehaald. Dit is een soort actie die we vaker willen organiseren, omdat het een diversiteit 
donateurs aan Fundamentalent bindt en omdat we er ook zelf flinke inspanning voor moeten 
leveren (bloed, zweet en tranen die ook echt wat opleveren!)! Ook hadden we ideeën voor 
het organiseren van een fundraiser evenement, maar dit is er dit jaar nog niet van gekomen. 
We zijn alsnog van plan dit in de toekomst te organiseren, waarbij de vorm/inhoud goed moet 
passen bij het karakter van onze stichting.  
 
Pius en Rosina hebben hun schoolactiviteiten goed kunnen uitvoeren dit jaar. Ze tonen inzet 
op school en ze zijn gemotiveerd om goede cijfers te halen. Dit jaar bekeken we wat onze 
studenten aan ‘leefgeld’ nodig hadden, we voelen ons namelijk ook verantwoordelijk dat de 
studenten genoeg eten en voldoende uitgerust zijn met boeken, schriften, pennen etc. 
Hiertoe hebben we de bedragen voor leefgeld opgehoogd, ook omdat Linda goed doorvroeg 
bij Pius voor wat hij nodig had. Pius trekt zelf namelijk niet zo snel aan de bel als er iets mis is.  
 
Aan het einde van het jaar hebben we Infographic gemaakt van onze behaalde resultaten in 
het eerste jaar. Deze hebben we gedeeld met onze donateurs om hen te bedanken voor hun 
gift en om inzicht te geven in onze activiteiten. We willen de komende tijd gebruiken om goed 
na te denken over de wijze waarop we donateurs informeren over onze activiteiten en 
werkzaamheden.  
  

https://fundamentalent.com/student-3-rosina/


 

 
 
 
Infographic1 1 jaar Fundamentalent:  
  

                                                      
1 De genoemde donaties en kosten in de Infographic waren de bedragen van medio november 2019. Voor de 
volledig juiste bedragen over heel 2019, zie de jaarrekening verderop in dit jaarverslag.   



 

 
 
 
Jaarrekening 2019 – opgemaakt door Van Loon Administratie- en Belastingzaken 
 

Stichting Fundamentalent           

Generaal Kraijenhoffstraat 7          

1411  BA  NAARDEN           

            

                       Aerdenhout, 30 juni 2020.   

JAARVERSLAG 2019           

            

Geachte directie,            

            

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens de  
balans per 31 december 2019 en de daarbij behorende resultatenrekening 2019   
samengesteld van uw onderneming Stichting Fundamentalent. 
 
      

            

            

            

            

Dit rapport omvat:        Pagina   

            

Jaarrekening         2   

Balans per 31 december 2019       3   

Resultatenrekening 2019        5   

            

            

            

       

       Hoogachtend,   

            

       drs. J.J.M. van Loon   

Stichting Fundamentalent, Naarden         

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

            

            

            

                JAARREKENING 

            

            

Stichting Fundamentalent, Naarden         

            

Balans per 31 december 2019 na verwerking resultaat       

            

            

ACTIVA           31 dec. 2019        31 dec. 2018  

            

                 €                  €   

Liquide middelen           

            

ING rekening courant    1.544    0   

ING spaarrekening    1.500    0   

            

     3.044    0   

            

            

Totaal generaal     3.044    0   

            

Stichting Fundamentalent, Naarden         

            

            

            

Balans per 31 december 2019 na verwerking resultaat       

            

            

PASSIVA           31 dec. 2019        31 dec. 2018  

            

                 €                   €   

Eigen vermogen           

            

Eigen vermogen     3.044    0   

            

     3.044    0   

            

Totaal generaal     3.044    0   

            

Stichting Fundamentalent, Naarden         



 

            

            

            

            

Resultatenrekening 2019          

            

                    2019     2018   

                   €                   €   

            

Reguliere donaties    2.730    0   

Eenmalige donaties    3.749    0   

            

Totaal donaties     6.479    0   

            

Uitkeringen            

            

Uitkeringen t.b.v. studenten in Ghana  2.946    0   

            

Totaal uitkeringen    2.946    0   

            

Kosten            

            

Diverse kosten     433    0   

            

Bankkosten     56    0   

            

Totaal kosten     489    0   

            

Resultaat     3.044    0   
 

 

Verantwoording financiën in 2019 door het bestuur van stichting Fundamentalent:  
Twee grote eenmalige donaties kwamen van een privé persoon en de collecte van de 
kerstmis van de Antoniuskerk in Aerdenhout. Dit zorgde voor een vliegende financiële start 
van de stichting. Ook was de hardloopactie in maart een groot succes met een opbrengst 
van ruim 900 euro. Dit geld hadden we ook grotendeels nodig voor de uitkeringen t.b.v. de 
studenten in Ghana. In 2019 is onze tweede student (Rosina) gestart, waardoor de 
studiekosten verdubbelden en we ook kosten maakten voor het ‘scouten’ van Rosina. In 
2018 hadden we hiervoor kosten bij het scouten van Pius, maar dit is toen nog buiten de 
stichting en bankrekening om gegaan.  
 
De diverse kosten zijn o.a. promotieartikelen geweest (boekenleggers en kaarten) en de 
aankoop van 6 hardloopshirts met bedrukking voor de hardloopactie City-Pier-City loop.  

 


