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Jaarrekening

Stichting Manos de Amor

ALGEMEEN

Doel en activiteiten van de stichting

De stichting heeft ten doel:

- het op een kleinschalige wijze een bijdrage te leveren aan het voorzien van praktische zorg aan kinderen

en jongeren in Peru en het bieden van ondersteuning bij (gezondheids)problemen bij de bovenstaande doelgroep

en hun sociale verbanden;

- het richten op het ontwikkelen van mogelijkheden om jongeren te laten voorzien in hun eigen levensbehoefte

door het volgen van een beroepsopleiding of praktische vakcursussen, waarbij we gebruik willen maken van de 

mogelijkheden en middelen uit de plaatselijke bevolking en zaken die de doelstelling aanvullen, en voorts al hetgeen met een 

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Manos de Amor heeft geen winstoogmerk. 

De bestuursleden werken kosteloos. De stichting maakt gebruik van vrijwilligers voor het uitvoeren van acties 

voor het bijeenbrengen van gelden. 

Het motto van Manos de Amor is kwetsbare kinderen en hun eventuele sociale verbanden te  ondersteunen. 

Het Woord van God de Bijbel is hierin de basis van het handelen. 

Er wordt in één gebied steun verleend:

1) In en rondom het bergdorp Jesus in Cajamarca wordt er ondersteuning aan het zondagschoolwerk gegeven. 

Er wordt aan kinderen / jongeren in Jesus (Cajamarca) en omstreken hulp verleend op het gebied van 

onderwijs en gezondsheidszorg.

Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden 

stichting zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, waarbij de instelling die het batig 

saldo ontvangt, kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende personen:

- mevrouw M. Aldave Pita - Dijkstra, voorzitter

- mevrouw A. Jansen, secretaris

- mevrouw A. van den Bosch, penningmeester

- mevrouw P.E.J. van de Linde, bestuurslid

Start stichting

De stichting is opgericht op 21 december 2012.

Huisvesting

De stichting heeft haar zetel in Waarder, gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
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Jaarrekening

Stichting Manos de Amor

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING)

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa -                67                  

Overige vorderingen -                -                

-                67                  

Liquide middelen

Liquide middelen 3.114            3.504            

Totaal activa 3.114            3.571            

31 december 2021 31 december 2020
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€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 3.114            2.954            

Bestemmingsreserve -                -                

3.114            2.954            

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 617               

-                617               

Totaal passiva 3.114            3.571            

31 december 2021 31 december 2020
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Jaarrekening

Stichting Manos de Amor

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€ € € €

Baten 2.882            1.529            

Lasten

Projectlasten 2.569            147               

Algemene kosten -                751               

Rentelasten en soortgelijke kosten 153               214               

2.722            1.112            

Saldo 160               417               

Saldobestemming

Stichtingsvermogen 160               417               

Bestemmingsreserves -                -                

160               417               

2021 2020
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Jaarrekening

Stichting Manos de Amor

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Manos de Amor, statutair gevestigd te Waarder, is ingeschreven in het register van de

Kamer van Koophandel onder nummer: 56994915.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit een steunfonds (niet op het gebied van welzijnszorg).

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Het jaarrapport is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële

verslaggeving. 

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

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.

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.

Kortlopende schulden

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

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 

nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd 

tegen historische kostprijzen.

Baten

Baten worden verwerkt in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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 baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten 

van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Jaarrekening

Stichting Manos de Amor

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vlottende activa
Nog te ontvangen bedragen 67

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen

Rabobank Rekening-Courant 3.114             3.335             

Kas: project Jesus 169                
3.114             3.504             

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

Stand per 01 januari 2.954             2.537             

Resultaatbestemming boekjaar 160                417                
Stand per 31 december 3.114             2.954             

Bestemmingsreserve

Stand per 01 januari -                 -                 

Resultaatbestemming boekjaar -                 -                 
Stand per 31 december -                 -                 

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Kortlopende schulden

Nog te betalen overige kosten 617                
-                 617                
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Jaarrekening

Stichting Manos de Amor

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

€ €

Baten

Ontvangen giften 2.650             1.331             

Opbrengst acties 232                198                

Overige opbrengsten -                 -                 
2.882             1.529             

Lasten

Projectlasten

Lasten t.b.v. project Jesus

- Kinderwerk 481                44                  

- Noodhulp corona 2.000             -                 

- Medische zorg 56                  

- Bijbelse literatuur 88                  47                  
2.569             147                

Algemene kosten

Kosten website -                 617                

Administratiekosten -                 -                 

Overige algemene kosten -                 134                

-                 751                

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 153                155                

Koersverschillen -                 59                  
153                214                

10



Vastgesteld door het bestuur

Waarder, 8 april 2022

- mevrouw M. Aldave Pita - Dijkstra, voorzitter

- mevrouw A. Jansen, secretaris

- mevrouw A. van den Bosch, penningmeester

- mevrouw P.E.J. van de Linde, bestuurslid
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