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Geacht bestuur

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum.

SamenstelJingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Reborgh Foundation te Hilversum is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat
van baten en lasten over 2021 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 Reborgh Foundation.

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.

Van Ree Accountants is een handelsnaam van Van Ree Accountants V'/et;t BV,

Op al onze diensten zijn de SRA-ALgerneiic voorwaarden van toepa'-.sing die gedeponeerd zijn onder numiTier 4Ö4S1496 bij de Kamer Vrin Koophandel te Utrecht.
Op verzoek worden de7e kosteloos toegezonden.
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 24-01-2007 werd de stichting Stichting Reborgh Foundation per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30222568.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Reborgh Foundation wordt in artikel 2 van de statuten als volgt
omschreven:
De stichting heeft ten doel: het op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied faciliteren van hulp
aan mensen in nood, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks ofzijdeling verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Fiscaal
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting.
De stichting is niet aangemerkt als Btw-plichtig. Het fiscaal nummer van de stichting is 8175.81.108. De
stichting is aangemerkt als een ANBI instelling.

Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- D.E. van Woudenberg (voorzitter)
- J.D. van de Geer (secretaris)
- H.H. Bennink (penningmeester)
- K.A. van den Born (bestuurder)
- T. van Loon (bestuurder)
De bestuursleden genieten geen bezoldiging.
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Resultaten

Bespreking van de resultaten

Baten

2021
€

95.515

2020
€

86.163

Ondersteuningen
Kantoorkosten
Algemene kosten

Som der bedrijfslasten

Netto resultaat

92.310
363

2.830

95.503

12

57.220
399

1.114

58.733

27.430

Resultaatanalyse

Resultaatverhogend
Hogere baten
Lagere kantoorkosten

Resultaatverlagend
Hogere ondersteuningen
Hogere algemene kosten

Daling van het resultaat

€

9.352
36

35.090
1.716

2021
€

9.388

36.806

27.418
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Financiële positie

Financiële structuur
31-12-2021
€ %

31-12-2020
€ %

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

151
92.782

0,2
99,8

92.933

60.933
32.000

100,0

65,6
34,4

92.933 100,0

151
60.897

60.921
127

0,2
99,8

61.048 100,0

99,8
0,2

61.048 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering

Stichtingsvermogen

151
92.782

92.933
-32.000

60.933

60.933

60.933

151
60.897

61.048
-127

60.921

60.921

60.921

4



VAN REE ^"ACCOUNTANTS

Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

Meerjarenoverzicht

registeraccountants en belastingadviseurs

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

151
92.782

92.933

151
60.897

61.048

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

Totaal passiva

Baten
Netto resultaat
Netto resultaat
Stichtingsvermogen

60.933
32.000

92.933

2021
€

95.515
12
12

60.933

60.921
127

61.048

2020
€

86.163
27.430
27.430
60.921

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtende
Van Ree A'ccountants

iterAA
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa

Liquide middelen

31 december 2021 31 december 2020
€ €

151

92.782

€ €

151

60.897

Totaal activazijde 92.933 61.048



PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal te besteden aan
doelomschrijving

Kortlopende schulden

Overige schulden

31 december 2021
€ €

60.933

32.000

31 december 2020
€ €

60.921

127

Totaal passivazijde 92.933 61.048
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

Staat van baten en lasten over 2021

€

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

Lasten
Ondersteuningen
Kantoorkosten
Algemene kosten

Som der bedrijfslasten

Netto resultaat

Bestemming resultaat: toevoeging aan Stichtingskapitaal

92.310
363

2.830

2021 2020
€

95.515

€

95.515

€

86.163

86.163

57.220
399

1.114

95.503

12

58.733

27.430
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

2021 2020
€

Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Verandering in werkkapitaal
Toename (afname) van overige schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

€

12

31.873

€

31.885

31.885

€

27.430

127

27.557

27.557

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode
Toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode

60.897
31.885

92.782

33.340
27.557

60.897
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Reborgh Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Kolhornseweg 16, 1214 LZ te
Hilversum en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30222568.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Reborgh Foundation bestaan voornamelijk uit: Het op maatschappelijk,
sociaal en op economisch gebied faciliteren van hulp aan mensen in nood.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
Organisaties-zonder-winststreven.

Grondslagen

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele
verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 1 jaar.

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.
Eigen vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
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.

Giften en baten uit fondsenwerving
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit
hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Baten

Lasten
Onder de lasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking heeft.
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

Liquide middelen

ING Bank

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

31-12-2021 31-12-2020
€

151

€

151

92.782 60.897
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

2021 2020

Stichtingskapitaal te besteden aan doelomschrijving

Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat
Stand per 31 december

Kortlopende schulden

Overige schulden

Reservering accountantskosten
Te betalen advieskosten
Te betalen inzake ondersteuning

€

60.921
12

60.933

€

33.491
27.430
60.921

31-12-2021 31-12-2020
€

750

31.250

32.000

€

127

127
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Stichting Reborgh Foundation
te Hilversum

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Toezegging Ondersteuning Projecten

Door het bestuur van de stichting zijn toezeggingen gedaan voor de ondersteuning van meerdere
projecten. In de regel geldt de toezegging voor een periode van 5 jaar indien aan de
projectuitgangspunten gevolg is gegeven en de resultaten van Marshoek B.V. de dotaties toelaten.
In 2017 zijn door het bestuur weer een tweetal grotere projecten geselecteerd, die ook in 2021 weer door
de stichting zijn ondersteund.

Via Assist en de Stichting RRDF is een project gekozen in India, hlet betreft het dorp Gollamanda. Een
gemeenschap met 118 families en bijna 400 inwoners. Deze gemeenschap wordt door de stichting
ondersteund in haar ontwikkeling met diverse projecten, hlet betreft projecten op het gebied van
huisvesting, infrastructuur, gezondheid, onderwijs en welzijn. Door de stichting is in 2021 een laatste
bedrag van € 25.000 gedoneerd (5e project jaar) en ter afronding van dit project is in 2022 nog een
bedrag van € 6.250 gedoneerd. Het project is conform de doelstellingen en verwachtingen afgerond.

In 2019 is een nieuw project door het bestuur geselecteerd. Dit betreft een project van FT-Kilimanjaro in
Tanzania: "Starting up Mawala village development". Er is in 2019 een toezegging gedaan door het
bestuur van € 25.000. Hiervan is € 12.500 voldaan in 2019 en € 12.500 in 2020. In 2020 is door het
bestuur over de optie om te verlengen positief besloten. De stichting committeert zich in principe voor
5 jaar, maar beslist jaarlijks over de toezegging voor het komend jaar op basis van de werkelijk gereali-
seerde plannen. In 2021 is een bedrag van € 51.060 door het bestuur toegezegd, waarvan in 2021 een
bedrag van € 26.060 is voldaan en € 25.000 is in januari 2022 betaald.

In 2021 is éénmalig een bedrag van € 10.000 gedoneerd aan de Stichting De Vaste Burcht ten behoeve
van de opleiding van 22 weeskinderen in de binnenlanden van een van de armste deelstaten van India,
Andra Pradesh. Uit dit project volgen geen verdere verplichtingen voor de stichting.

Vanaf 2021 start de ondersteuning van een nieuw project in India. Het project betreft een "community
development programme" in Lakshmipuram, uitgevoerd door de Stichting RRDF. De Stichting Reborgh
Foundation committeert zich in principe voor 4 jaar, maar beslist ook bij dit project jaarlijks over de
toezegging voor de komende jaren op basis van de werkelijk gerealiseerde plannen. Ten laste van 2021
is de eerste donatie van € 25.000 voldaan. In de jaren tot en met 2024 volgen in principe nog 3 donaties
van €25.000.

Verwachte opbrengsten
De verwachte opbrengsten uit eigen fondsenwerving voor 2022 en volgende jaren, worden op basis van
de afspraken met de huidige aandeelhouders van de belangrijkste fondsenverstrekker (Marshoek B.V.),
geacht voldoende te zijn om de bestedingen aan de doelstellingen en de exploitatiekosten, te kunnen
realiseren.
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Stichting Reborgh Foundation te
Hilversum

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften en baten uit fondsenwerving

Gift Marshoek B.V.
Giften derden

Ondersteuningen

Ondersteuning FD Kilimanjaro, Project Tanzania
Ondersteuning RRDF, project Gollamanda Dorp
Ondersteuning Stichting De Vaste Burcht

Kantoorkosten

Kosten automatisering

Algemene kosten

Accountantskosten

Advieskosten
Bankkasten

hlilversum,

j^-
D^fran Woudenberg (voorzitter) J.D. van
K.A. van den Born (bestuurder) T.van L

95.515

95.115
400

95.515

51.060
31.250
10.000

92.310

363

750
1.936

144

2.830

86.163

85.863
300

86.163

32.220
25.000

57.220

399

895
219

1.114

Geej^sêcretaris)
lestuurder)

H.H. Benihink (penningmeester)
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