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Amsterdam, 7 Juni 2022

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Kamitei te Amsterdam
samengesteld.
Op grond van wettelijke bepalingen is het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

1. Samenstellingsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport op pagina 1 tot en met 9 opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting
Kamitei te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur
van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid
van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de
stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening
te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiele informatie". De in dit
kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van financiele gegevens. De aard en de omvang van deze
werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevindingen
De beginstand van het vermogen is overgenomen uit de cijfers van het voorgaande jaar.
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Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640"Organisaties zonder winststreven".

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij bereid.
Hoogachtend,
M de Koster
Tweede Atjehstraat 10-C
1094 L.E. Amsterdam
Beconnummer:472.785
T: 0646136252
E: info@michaeldekoster.nl
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Stichting Kamitei

Balans per 31 december

2021

2020

Activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

-

24
-

24

Liquide middelen

152.664

177.471

Som der activa

152.664

177.495

136.059

176.890

16.000

-

Passiva
Eigen vermogen
Vermogen
Lang vreemd vermogen
Renteloze leningen
Kort vreemd vermogen
Schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Overlopende passiva

Som der passiva

605

605
605

605

152.664

177.495
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Stichting Kamitei

Staat van baten en lasten

Donaties

2021

180.119

Som der baten

Activiteiten
Lasten

2020

99.090

180.119

220.000
950

99.090

59.000
827

Som der lasten

220.950

59.827

Rentebaten
Bijzonder lasten

-

-

Saldo van baten en lasten

40.831-

39.263
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Grondslagen voor de jaarrekening
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Kamitei statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het
ondersteunen van kleinschalige, goed opgezette, "grass-roots"initiatieven ter ondersteuning van
onderwijs voor kinderen in plattelandsgemeenschappen ("rural communities") in Tanzania, die door
de lokale gemeenschap worden gedragen, en het toekennen van studie beurzen aan bijzonder
getalenteerde en gemotiveerde kinderen.

Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2020 zijn ontleend aan het rapport van 2020.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640.
"Organisaties zonder winststreven"
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Wijzigingen in de grondslagen
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
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Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Donaties
Donaties worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de
donatie is ontvangen danwel wanneer zij is toegekend aan de stichting.
Overige lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

2021

2020

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

-

24
24

52.626
100.038
152.664

77.434
100.037
177.471

136.059

176.890

Stand per 1 januari
Saldobestemming

176.890
40.831-

137.627
39.263

Stand per 31 december

136.059

176.890

8.000
8.000
16.000

-

605
605

605
605

Liquide middelen
ABN AMRO 62.97.08.215
ABN AMRO 62.97.08.290

PASSIVA

Vermogen

Overige reserves

Lang vreemd vermogen
Renteloze lening A.E.J.M. Schaapsveld
Renteloze lening G. Kuijper

Kort vreemd vermogen
Schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Donaties

2021

2020

180.119

99.090

Donaties

Een aantal van de organisaties die in 2021 een bijdrage hebben geleverd, zijn:
-

Fondation Les Paquerettes
Alternatives for Children
Globewise

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2020 en 2021 waren er geen werknemers in dienst
op basis van een volledig dienstverband.

Algemene kosten

2021

2020

Activiteiten Tanzania

220.000

59.000

Administratiekosten
Bank en rentekosten

605
345
950

605
222
827

Activiteiten

Lasten

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 7 juni 2022
Stichting Kamitei

Secretaris
N.F.H.C.M. Claeren

Penningmeester
M.G. Hagoort

Voorzitter
J.A. Harderwijk
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Overige gegevens
Accountantscontrole
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de stichting niet
controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
Statutaire regeling inzake winstbestemming
Ingevolge artikel 3 van de statuten van de stichting staat de winst ter beschikking van het vermogen,
die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van - of storting in - een of meerdere
algemene of bijzondere reservefondsen.
Voorstel saldobestemming
Het bestuur stelt voor het saldo van de staat van baten en lasten over het boekjaar 2021
ten bedrage van -€40.831 geheel ten laste van de overige reserves te brengen.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het saldo van de staat van
baten en lasten over 2021 ad -€ 40.831 onttrokken aan het vermogen.
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