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Stichting Bee4Life
Rolderstraat 14
7849 PC De Kiel

Jaarrekening 2017

Geacht bestuur, 

Aan de hand van de administratie en de overige bekende gegevens is door de 
penningmeester de jaarrekening samengesteld over het boekjaar 2017. 

Het verslag bestaat uit een verslag van de voorzitter en de jaarrekening. 
Voor een overzicht wordt verwezen naar de inhoudsopgave. 

Met vriendelijke groet, 

A.M. van Wagenberg 
Penningmeester Bee4Life
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Beschrijvend jaarverslag 2017 van de Stichting Bee4Life

Het bestuur van de Stichting bestond in 2017 uit de volgende leden:
Mevr. Monique Holtslag, voorzitter
Mevr. Mieke van Wagenberg, penningmeester
Mevr. Astrid Holtslag, secretaris
Dhr. Jaap Oosterhoff, bestuurslid

In 2017 is er 7 keer vergaderd en wel op 31 januari ( vermogensbeheer ), 8 februari 
(projecten), 21 maart, 16 mei, 10 september ( Social Event), 3 oktober en 30 november.
We zijn dit jaar zeer vaak bij elkaar gekomen, veel vaker dan het voorgaande jaar. Dit werd 
bepaald door het feit dat we bepaalde zaken goed wilden consolideren. 

De eerste vergadering van 31 januari is speciaal belegd voor het goed beheer van het 
stichtings vermogen, dit in samenspraak met Dhr J. Teulings, als vertegenwoordiger van 
Castanje Vermogens beheer. De beheer overeenkomst is op deze vergadering getekend en 
overgedragen aan hen.
De tweede vergadering  van 8 februari is geheel gewijd aan het doornemen van alle project 
aanvragen. Door het lidmaatschap van de FINN weten de aanvragers ons te vinden en 
werden we ermee overspoeld. Dit feit heeft ons ertoe gebracht focus te zoeken.
Op de vergadering van 21 maart heeft de wederzijdse kennis making plaats gevonden met 
Mieke van Wagenberg, een zeer prettige ontmoeting. We zijn dan ook heel blij dat wij haar 
op de vergadering van 16 mei konden installeren als nieuw lid en als penning meester.
Op 10 september vond het jaarlijkse Sociale Evenement plaats. Alhier is de tijd genomen om 
met elkaar in een vruchtbare dialoog te kijken naar: Missie, Visie en Focussering. Er wordt 
besloten te focussen op vak onderwijs en micro kredieten, tevens wordt de visie 
gedefinieerd. De missie wordt beschreven in de statuten.
In de vergadering van 3 oktober wordt een nieuw bestuur reglement gemaakt. Het 
lidmaatschap van de FINN was informatief . Daar het te weinig toegevoegde waarde heeft 
voor onze stichting wordt besloten dit nu op te zeggen.
De laatste vergadering van 30 november 2017 is opnieuw gewijd aan alle projecten en het 
verbeteren van de organisatorische onderlegger i.c. het bestuursreglement, beleidsplan en 
leidraad voor goed bestuur.
Het intensief zoeken naar een nieuw bestuurslid heeft in 2017 geen resultaat geleverd. 

Projecten financieel gesteund door de Stichting:

Shade Children Foundation  € 1.375 

Stichting TESS unlimited  € 4.000 

Stichting Honour 2 Life € 2.700

Stichting IMBA Nederland € 2.500

Stichting Mtangani € 2.000

Voor inhoudelijke informatie van deze projecten verwijs ik u naar de website 
www.stichtingbee4life.nl 
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Ik ben erg trots op wat deze groep vrijwilligers afgelopen jaar, mede door het hoog frequent 
vergaderen, allemaal voor elkaar heeft gekregen. Ook Mieke bedank ik hier voor haar buiten 
gewone gastvrijheid.

Mevr. Monique Holtslag, 
Voorzitter Stichting Bee4life
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WERKZAAMHEDEN 

De in dit rapport opgenomen Jaarrekening over het boekjaar 2017 van de Stichting Bee4Life 
is samengesteld op basis van bankgegevens en de door het bestuur van de stichting 
verstrekte informatie. 

De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde 
richtlijnen, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van 
financiële gegevens. 

Haren, 6 februari 2018

Mieke A.M, van Wagenberg
Penningmeester Stichting Bee4Life 
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JAARREKENING

VLOTTENDE ACTIVA 2017 2016

Effecten 460.824 584.980

Liquide middelen 397.601 229.181

  

858.425 814.161

================ ================

P A S S I V A

(waar komt het vandaan)

EIGEN VERMOGEN

Reserves 857.775 812.136

VREEMD VERMOGEN

Toezegging donaties 650 2025

Kortlopende schulden 0 0

  

858.425 814.161

================ ================
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BATEN EN LASTEN 2017

2017   2016  

OPBRENGSTEN

Netto dividend + couponrente 5.393 9.675

Rente banktegoeden 759 1.503

Koersresultaat effecten 54.907 30.337

61.059 41.516

Kosten

Giften aan doelen 12.575 4.700

Waarvan al eerder toegezegd -1.375 -2.200

Kosten vermogen 2.835 653

Afname crediteuren

Stichting/bestuurskostenb 1.386 1.450

15.420 4.603

  

Resultaat 45.639 36.912
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TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA 31 december 2017  31 december 2016

Effecten

Effecten ABNAMRO Bank 460.824 584.980

  

584.980
===============
= ================

Liquide middelen

ABN AMRO Bank ....947 122.103 13.651

ABN AMRO Bank …. 188 59.267

ABN AMRO Bank ....452 8.561 8.497

ABN AMRO Bank ....024 155.384 155.013

ASN Bank 52.285  52.021

397.601 229.181
===============
= ================

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves:

stand per 1 januari 812.135 775.223

Bij: resultaat boekjaar 45.639  36.912

Stand per 31 december 857.774 812.136
===============
= ================

Vreemd vermogen

Toezegging donaties

stand per 1 januari 2.025 4.225

Saldo mutaties 2016 1.375  -2.200

Stand per 31 december 650 2.025
===============
= ================

Kortlopende schulden

Crediteuren 0 0
===============
= ================

TOELICHTING OP DE BALANS VERVOLG
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Mutaties toezeggingen 2017

stand 31 dec 2015 4.225

Toezegging Shade Children Foundation:

betaald: jan-16 2200

betaald: jan-17 1375

toegezegd: jan-18 650

Saldo mutaties 2016

stand 31 december 2017 650 2.025

Kortlopende schulden

afname crediteuren 0 0

Gesteunde doelen in 2017

Shade Children Foundation  € 1.375 

Stichting TESS unlimited  € 4.000 

Stichting Honour 2 Life € 2.700

Stichting IMBA Nederland € 2.500

Stichting MTANGANI € 2.000
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ALGEMENE TOELICHTING 

Bestuur
Het Stichtingsbestuur is niet gewijzigd. 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde

Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde ultimo boekjaar

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde ultimo boekjaar.

Kasstelsel
Ontvangen en betaalde renten vallen in het jaar waarin deze worden bij- of afgeschreven

Toegezegde donaties
Deze passiva worden gewaardeerd tegen met partijen afgesproken en aangegane 
verplichtingen 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaat
Als resultaat is verantwoord de opbrengsten van de in het boekjaar gerealiseerde transacties 
verminderd met de gemaakte kosten alsmede de waardeverandering van de effecten op 
basis van de beurskoersen van de effecten. 
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