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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Liberi Foundation

Het Spijk 12
8321 WT URK

Datum Urk, 8 juni 2022
Kenmerk 2021/RdB/195044
Behandeld door R. de Boer

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Liberi Foundation is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. Deze 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
onze kennis van Stichting Liberi Foundation. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan 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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Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
gewenste gegevens en adviezen zijn wij uiteraard steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Profinis Accountants B.V. 

Drs. H. Bakker AA
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FINANCIEEL VERSLAG



1. ALGEMEEN

Voorwoord
Liberi Foundation (hierna te noemen: Liberi) is in 2016 opgericht door Wilma Kaptijn. De naam 
Liberi betekent in het Latijns; Kind. Ook wordt Liberi gebruikt in de zin van vrijheid.
Wij zien onderwijs en gezondheidszorg als een opbouwende, structurele en respectvolle manier 
om mensen extra kansen in hun leven te bieden. 

Missie
Liberi wil kinderen en jong volwassenen in ontwikkelingslanden onderwijs en gezondheidszorg 
bieden dat hen structureel helpt, onafhankelijker en zelfstandiger maakt en beter in staat stelt om 
een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. Het creëren van vrijheid voor kansarme kinderen 
middels een goede opleiding en betere gezondheidszorg die kansen biedt voor een betere 
toekomst.

2021
Onze projecten bevinden zich in het dorpje Kamimbi, een dorp gelegen in de provincie Siavonga. 
Het is een ruraal gebied waar de mensen in armoede leven. De belangrijkste inkomsten vloeien 
voort uit de visserij. Het onderwijs staat onder enorme druk, de scholen zijn in slechte staat of er 
zijn simpelweg te weinig scholen. Ditzelfde geldt ook voor de gezondheidszorg in Kamimbi.
Onze projecten worden aangestuurd vanuit een aparte entiteit (Liberi Zambia) die op haar beurt 
de Liberi School in Siavonga en de andere projecten in Zambia aanstuurt. Jaarlijks bezoeken we de 
projecten tenminste vier keer.ௗ

Projecten 2021
Leencentrum 
Op de Liberi school zijn we gestart met een leencentrum voor andere scholen. Vijf scholen in de 
omgeving kunnen hier elke drie weken een grote box met spullen ophalen die nodig zijn om beter 
onderwijs te kunnen geven. Denk aan een wereldbol, hartmodel, telraam, enzovoort. De scholen in 
het gebied Kamimbi hebben vaak alleen maar een paar lesboeken, een pen en een krijtbord. Je 
kunt je voorstellen dat dit te weinig is om goed les te kunnen geven. Het project is eind december 
gestart en we hopen in 2022 hier meer over te vertellen.

Siamatika school 
In 2020 zijn de bouw en renovatie gerealiseerd van de Siamatika school. Naast water en 
elektriciteit heeft de school in 2021 een mooi vervolg gekregen. Er is een kleuterschool 
bijgebouwd, een speeltuin en een veilige omheining gecreëerd. Ook heeft de Siamatika school 
schoolmeubilair gekregen. Hiervan is een deel opgeknapt en hersteld, en is er een gedeelte nieuw 
gekocht. Tevens zijn alle klassen voorzien van studieboeken.
Door de renovatie/bouw en het voorzien van schoolattributen en lesmateriaal, wordt deze 
overheidsschool gezien als een voorbeeld voor andere scholen in de omgeving. Het geeft de 
docenten en kinderen een enorme boost.

Bestuur
Het bestuur van Liberi wordt gevormd door: 
Voorzitter: Wilma Kaptijn
Secretaris: Rick de Graaf
Penningmeester: Dirk Koffeman
Bestuurslid: Mirjam Kramer
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JAARREKENING



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen -                    38.014             
Liquide middelen 570.035           318.428           

570.035           356.442           

Totaal van de activa 570.035           356.442           

€ € € €
PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve 250                   250                   
Overige reserves 9.785                6.192                

10.035             6.442                

Kortlopende schulden
Overige schulden -                    -                    
Overlopende passiva 560.000           350.000           

560.000           350.000           

Totaal van de activa 570.035           356.442           

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€ € € €
BATEN

Baten van particulieren 26.380             20.941             
Baten van bedrijven 407.590           379.870           
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven 23.380             -                    

Som van de geworven baten 457.350           423.207           

Overige baten -                    -                    

Som van de baten 457.350           423.207           

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Lasten diverse projecten 276.924           166.333           
Project Liberi School Zambia 172.950           255.873           
Overige lasten 814                   -5.398              

450.688           416.808           

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten 1.905                1.246                

Som van de lasten 452.593           418.054           

Saldo voor financiële lasten 4.757               5.153               
Saldo financiële lasten -1.164              -1.014              

Saldo baten minus lasten 3.593               4.139               

Bestemming van het saldo
Bestemmingsreserves -                    -                    
Overige reserves 3.593                4.139                
Totaal van de toevoeging/ontrekking 3.593               4.139               

Jaar 2021 Jaar 2020
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING

Inschrijving kamer van koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67383262.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting maakt gebruik van de verslaggevingsregels volgens RjK C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

 
Vorderingen, liquide middelen en schulden
Vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien daarvan 
wordt afgeweken, dan wordt dat nader toegelicht.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET BATIG SALDO

Algemeen
Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van geleverde 
artikelen en diensten enerzijds en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatsbepaling
Het resultaat (saldo van de baten en lasten) wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar 
betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de artikelen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Baten uit fondswerving bestaan uit giften, donaties, legaten en alle overige ontvangsten die in het verslagjaar 
zijn ontvangen of toegezegd.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, 
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan 
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële lasten
De financiële lasten betreffen het saldo van de rentebaten en -lasten, alsmede de betaalde bankkosten en 
betaalkosten.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen
Vordering Wilde Ganzen -                    37.602             
Overige vorderingen -                    412                   

-                    38.014             

Liquide middelen
ABN AMRO rekening .569 469.430           236.427           
ABN AMRO rekening .844 450                   46.813             
FNB .736 22.675             5.829                
FNB .396 68.884             29.005             
Zanaco schoolrekening 8.475                340                   
Kas 121                   14                     

570.035           318.428           

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve 250                   250                   
Overige reserves 9.785                6.192                

10.035             6.442                

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 250                   250                   
Resultaatsbestemming -                    -                    

Stand per 31 december 250                   250                   

Overige reserve
Stand per 1 januari 6.192                2.053                
Resultaatsbestemming 3.593                4.139                

Stand per 31 december 9.785                6.192                

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva 560.000           240.000           

Overlopende passiva
Liberi School 200.000           200.000           
Siamatika School 80.000             120.000           
Health Clinic 200.000           -                    
Leencentrum 50.000             -                    
Overige projecten 30.000             30.000             

Totaal 560.000           350.000           

De overige reserve betreft het deel van de batige saldi wat nog niet is aangewend  voor de doelstelling.

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's en om zeker te stellen dat de stichting 
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Jaarlijks stelt het bestuur vast wat de 
toevoeging dient te zijn.
De maximale omvang van de continuïteitsreserve is het gemiddelde van de kosten voor doelstellingen 
en de kosten voor beheer en administratie van de laatste twee boekjaren.
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€ € € €
BATEN

Baten van particulieren
Donaties Project Tweeling 1.650                1.850                
Donaties eigen bijdrage ouders Liberi School 1.543                1.155                
Donaties Project Siamatika School -                    21.430             
Donaties overige projecten 23.187             

26.380             24.435             
Baten van bedrijven
Liberi Community School 350.000           350.000           
Project Siamatika School -                    13.371             
Overige projecten 57.590             -                    

407.590           363.371           

Project Siamatika School 23.380             -                    
Overige projecten -                    35.401             

23.380             35.401             

Totaal baten 457.350           423.207           

Jaar 2021 Jaar 2020

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven
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€ € € €
LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Lasten diverse projecten

Siamatika School 21.119             160.583           
Project Tweeling 915                   1.108                
Leencentrum 54.890             -                    
Health Clinic 200.000           -                    
Overige Projecten -                    4.642                

276.924           166.333           
Project Liberi School Zambia

Salary staff Zambia 42.169             48.230             
Construction building Zambia 69.027             163.410           
Inventory supplies Zambia 11.596             2.337                
Canteen, food, lunch 10.694             7.408                
Education supplies and uniforms 22.918             9.765                
Maintenance school and staff 11.890             6.726                
Transportation 3.480                16.795             
Electricity utility 1.176                1.202                

172.950           255.873           

Overige lasten

Reis en verblijflasten 4.708                1.741                
Koersresultaten -3.894              -7.139              

814                   -5.398              

Totaal besteed aan doelstellingen 450.688           416.808           

Overige bedrijfslasten

Overige algemene lasten 1.905                1.246                

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -1.164              -1.014              

Jaar 2021 Jaar 2020
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6. ONDERTEKENING BESTUUR

Ondertekening door bestuur voor akkoord.

Urk, 8 juni 2022

W. Kaptijn

D. Koffeman
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