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Stichting Namasté Foundation
T.a.v. het bestuur
p/a Legedyk 4
9008 TA  Reduzum

Groningen, 18 september 2020

Betreft: Jaarrekening 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020

Geachte bestuursleden,

1.1 Opdracht

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening

1 mei 2019 tot en met 30 april 2020 van Stichting Namasté Foundation.

De balans per 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020, de staat van baten en lasten over 1 mei 2019 

tot en met 30 april 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 1 mei 2019 tot en met 

30 april 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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1.2 Samenstellingsverklaring

Aan: Het bestuur van Stichting Namasté Foundation

Opdracht
De jaarrekening van Stichting Namasté Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van  
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 april 2020 en de staat van
baten en lasten over 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020 met de daarbij behorende toelichting. In 
deze toelichting is onder andere overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen.

Deze samenstellingsopdrecht is door ons uitgevoerd volgens nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten', rekeninghoudend met de richtlijn 640 
en 650 van de raad van de jaarverslaggeving. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat 
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in 
Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor finnaciële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieveverwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Verantwoordelijkheid van de leiding
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 Namasté 
Foundation.

Verantwoordelijkheid van de accountant
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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen 
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Toelichting Corona

De uitbraak van het Corona virus kan van invloed zijn op uw onderneming. De financiële impact op lange
impact op lange termijn is nog niet te bepalen. In de grondslagen is uiteengezet welke maatregelen u al
heeft genomen en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van 
welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u eventueel verwacht gebruik te maken. Wij zijn 
het met u eens dat de jaarrekening 2019-2020  in deze situatie - op basis van de regels volgens het
verslaggevingsstelsel - opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dit neemt 
niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

Groningen, 18 september 2020

Met vriendelijke groet,
Rikst Accountants B.V.

S.H. Lourens-Boonstra AA
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1.3 Algemene informatie

Stichting Namaste Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 15 mei 2009. De 

stichting heeft de ANBI Status en heeft geen winstoogmerk.

De Namaste Foundation heeft ten doel kansarme vrouwen en kinderen in (met name maar niet 

uitsluitend) Nepal te ondersteunen en hen dat eerste opstapje naar een zelfverdiende toekomst te 

bieden. De stichting geeft hen een kans onderwijs te volgen en/of een onderneming te starten met 

het oog op de vergroting van hun (toekomstige) onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Voorts 

wordt ondersteuning geboden op het terrein van onderdak, (medische) verzorging, begeleiding en 

al hetgeen dat hiermee verband houdt. Het fundament van de Namaste Foundation is ontstaan uit 

het inzicht “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for 

a lifetime.”

De Namaste Foundation opereert in nauwe samenwerking met een lokale partner, Namaste 

Community Foundation (voorheen: Namaste Children’s House) in Nepal, o.l.v. Visma Raj Paudel.

De stichting kan haar doel verwezenlijken door:

o het verwerven van gelden ten behoeve van de realisatie van haar doel;

o het organiseren van fondsenwervende activiteiten;

o het bevorderen van bekendheid bij het publiek en de pers van de stichting en haar doelstelling;

o alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Op 17 november 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarin het boekjaar gewijzigd is 

van kalenderjaar naar 1 mei – 30 april.
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2. Jaarverslag

Voor het jaarverslag verwijzen wij naar het separaat door het bestuur opgestelde jaarverslag.
Dit jaarverslag is gepubliceerd op www.namastefoundation.nl.
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3. Jaarrekening
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3.1 Balans per 30 april 2020

30-4-2020 30-4-2019
€ €

Activa

Vlottende activa

Overige vorderingen 7.500 0

Liquide middelen 49.050 21.979

56.550 21.979
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3.1 Balans per 30 april 2020

30-4-2020 30-4-2019
€ € € €

Passiva

Overige reserve 56.506 21.953

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 44 26
Overige schulden 0 0

44 26

56.550 21.979
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3.2 Staat van baten en lasten over de periode 1-5-2019 tot en met 30-4-2020

Werkelijk

1-5-2019 

t/m

30-4-2020

Begroot

1-5-2019 

t/m

30-4-2020

Werkelijk

1-5-2018 

t/m

30-4-2019
€ € € € € €

Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving 86.847 56.000 43.897
- Baten uit gezamenlijke acties 0 0 0
- Baten uit acties van derden 0 0 0
- Subsidies van overheden 0 0 0
- Overige baten 0 0 0

Som der baten 86.847 56.000 43.897

Lasten:

Besteed aan doelstellingen
- Children's education 7.500 7.000 5.000
- Women Empowerment Centre 18.659 35.000 28.649
- Noodhulp 5.000 0

31.159 42.000 33.649

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 13.500 8.750 7.021
- Kosten gezamenlijke acties 0 0 0
- Kosten acties van derden 0 0 0
- Kosten verkrijgen subsidies overheden 0 0 0
- Kosten beleggingen 0 0 0

13.500 8.750 7.021

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 7.637 5.250 6.971

7.637 5.250 6.971

Som der lasten 52.296 56.000 47.641

Financiële baten en lasten
-Financiële baten en lasten 2 0 3

Saldo van baten en lasten 34.553 0 -3.741

Bestemming saldo boekjaar

Toevoeging aan bestemmingsreserve 34.553
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting Namasté Foundation is feitelijk en statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij 

het handelsregister onder nummer 34340534. De ativiteiten van Stichting Namasté Foundation zijn 

toegelicht op pagina 5.

Corona
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Het is 

onduidelijk wat voor (financiële) gevolgen het coronavirus op lange termijn met zich mee zal brengen. 

Er bestaat op dit moment echter geen twijfel aan de continuïteit van de stichting. De activiteiten 

worden aangepast op mogelijkheden. Het bestuur heeft vertrouwen op duurzame voortzetting van de 

ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van 

continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels rekening houdend met de richtlijn 640 "organisaties zonder winststreven" van de 

raad van Jaarverslaggeving en richtlijn 650 "fondsen wervende instellingen" van de raad van de 

Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Overige (vrije) reserves/bestemmingsreserves

Per jaar wordt er door het bestuur bepaald of het resultaat een bestemmingsreserve krijgt of wordt 

verantwoord als overige (vrije) reserve. Een bestemmingsreserve wordt aangewezen om een bepaald 

doel te realiseren.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde.

Grondslag voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, 

de ontvangen giften/donaties (baten) en de lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar 

waarin ze zijn gerealiseerd. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden 

afzonderlijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten niet volledig zijn besteed 

worden nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als verplichting. 

Grondslagen voor bedrijfslasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

Grondslag van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vlottende activa

30-4-2020 30-4-2019
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bijdrage NCF Children's Education 7.500 0

7.500 0

30-4-2020 30-4-2019
€  

Liquide middelen
Rabobank NL85RABO0132981645 29.048 1.979
Rabobank NL73RABO1095407422 20.002 20.000

49.050 21.979

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zullen worden aangewend ten 

behoeve van de doelstellingen van de stichting.
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3.5 Toelichting op de balans

Passiva

Overige reserve

Bestemmingsreserve

WEP Totaal reserve
€

Stand per 1 mei 2019 21.953             -                         21.953
Overschot/tekort boekjaar -                  34.553                    34.553
Stand per 30 april 2020 21.953             34.553                    56.506

De overige reserve is beschikbaar om de doelstelling van de stichting te ondersteunen of uit te voeren.
Door het bestuur is besloten om het overschot van het boekjaar toe te voegen aan de bestemmings-
reserve. Deze bestemmingsreserve zal gebruikt worden komend boekjaar om te besteden aan het 
women Empowerment project. 

Kortlopende schulden

30-4-2020 30-4-2019
€ €

Handelscrediteuren
Handelscrediteuren 44 26

44 26
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Werkelijk

1-5-2019 

t/m

30-4-2020

Werkelijk

1-5-2018 

t/m

30-4-2019
€ € € €

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften Children's education 3.312 2.372
Donaties Women Empowerment Project 55.811 5.577
Donaties Crisishulp Corona 3.355 0
Niet gealloceerde donaties en giften 24.369 35.948

86.847 43.897

Totale baten 86.847 43.897
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Lasten

Werkelijk

1-5-2019 

t/m

30-4-2020

Werkelijk

1-5-2018 

t/m

30-4-2019
€ € € €

Besteed aan doelstellingen
Children's Education 7.500 5.000
Women Empowerment Centre 18.659 28.649
Noodhulp Corona 5.000 0

31.159 33.649

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 13.500 7.021
Kosten gezamenlijke acties 0 0

13.500 7.021

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 7.637 6.971

7.637 6.971

Totale lasten 52.296 47.641

Het percentage van de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit 

eigenfondsenwerving exclusief donaties en giften ter dekking van organisatiekosten 

bedraagt: 16%. (2018-2019: 16%)

Een aanzienlijk deel van de organisatiekosten wordt direct in natura gesponsord of door 

middel van donaties in geld bestemd ter dekking van deze organisatiekosten.

De in natura gesponsorde organisatiekosten, zoals bijvoorbeeld: notaris- en  

accountantskosten, reclamekosten, autokosten, eventkosten, kantoorkosten en 

consultancykosten zijn geheel of nagenoeg geheel gesponsord en niet gekwantificeerd.

Het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte van de totale lasten 

exclusief de direct gesponsorde wervingskosten en beheerskosten bedraagt: 60%. (2018-

2019:71%)

Het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte van de totale baten 

exclusief de direct gesponsorde wervingskosten en beheerskosten bedraagt: 36%. (2018-

2019: 77%)
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

Werkelijk

1-5-2019 

t/m

30-4-2020

Werkelijk

1-5-2018 

t/m

30-4-2019
€ €

2 3
Totale financiële baten en lasten 2 3

In de periode 01-05-2019 tot en met 30-04-2020 zijn er geen werknemers in dienst 

geweest van de stichting. Wel zijn er een drietal zelfstandigen ingehuurd, waaronder een 

directielid, een projectmanager en mevrouw Tigchelaar. In totaal hebben de ingehuurde 

zelfstandigen in de periode 01-05-2019 tot en met 30-04-2020 gezamenlijk € 23.437 (2018-

2019: € 16.500),- aan arbeidsbeloning ontvangen en € 4.420 (2018-2019: € 2.992) 

onkosten gemaakt. De drie bestuursleden en twee leden van de Raad van Advies hebben in 

de periode 01-05-2019 tot en met 30-04-2020 geen vergoeding ontvangen voor de door 

hen uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte onkosten.

Gemiddeld aantal werknemers en bezoldiging bestuurders.
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Ondertekening

Amsterdam,  …..  september 2020

Was getekend

Dhr. mr. R.P.F.M. Hafkenscheid
Voorzitter

Dhr. A.M. Bolland MBA/MBI
Secretaris

Dhr. drs. E.J.G. van der Lee
Penningmeester
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Bijlage 1: Model toelichting lastenverdeling 2019-2020

Bestemming

Lasten

Children's 

Education

Micro

Support

Women 

Empowerm

ent Centre

Noodhulp 

Corona

Eigen

fondsen-

werving

Gezamen-

lijke 

acties

Acties

derden
Subsidies

Beleg-

gingen

Afdrachten NCF Nepal * 7.500 0 12.250 5.000 24.750 29.000 23.800
Afdrachten projectkosten NF NL 0 0 6.409 0 6.409 6.000 4.349
Aankopen en verwervingen 0 0 0 0 0 0 0
Uitbesteed werk 0 0 0 0 0 0 0
Publiciteit en communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personeelskosten ** 0 0 0 0 13.500 0 0 0 0 7.637 21.137 21.000 19.492
Huisvestingskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoor en algemene kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advieskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afschrijving en rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 7.500 0 18.659 5.000 13.500 0 0 0 0 7.637 52.296 56.000 47.641

* Toelichting afdrachten
De bijdrage aan de partnerorganisaties in Nepal zijn verantwoord in de post Afdrachten NCF Nepal.

** Specificatie personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Onkostenvergoedingen
Inhuur derden

Inhuur derden omvat de kosten voor ingehuurde zelfstandigen. Dit betreft hoofdzakelijk de inhuur van Hilde Bleijswijk (via Namaskar Holding B.V.), Jasper Steggink en IdeaLists.

Werkelijk

1-5-2018 

t/m

30-4-2019

Doelstelling Werving baten
Beheer

en

admini-

stratie

Werkelijk

1-5-2019 

t/m

30-4-2020

Begroot

1-5-2019 

t/m

30-4-2020

21.137

30-4-2020

0
0

3.136
18.001
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