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1. ALGEMEEN
Oprichting stichting
Stichting De Mangoboom is op 20 maart 2014 opgericht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Mangoboom, statutair gevestigd te Ede, bestaan uit het helpen van
weeskinderen en kinderen die leven in armoede in Burkina Faso. Concreet levert de stichting hulp
aan kinderen in een weeshuis in Burkina Faso.
Daarnaast ondersteunt de stichting het in het weeshuis werkzame personeel bij de verzorging en
begeleiding van de kinderen en bij het ontwikkelen van activiteiten op onder andere het gebied van
landbouw, veeteelt, handel en nijverheid die hen in staat stellen om inkomsten te verwerven die voor
de weeshuizen en de andere kinderen behorende tot de doelgroep kunnen worden aangewend.
Samenwerking
Het weeshuis valt onder de juridische verantwoordelijkheid van Fondation Aaron et Ur. Op 18 april
2016 is met deze organisatie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Gehanteerde richtlijn
Het jaarverslag van de stichting is ingericht conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.1
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Zie: https://goededoelennederland.nl/sector/verantwoording-en-toezicht/codes-en-richtlijnen (Documenten)
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2. Doelstellingen van de stichting
Het bestuur heeft de volgende zes doelstellingen (‘speerpunten’) voor het werk van de stichting
gedefinieerd:
✓ Doelstelling A: Levensonderhoud en kleding
De stichting verzorgt de maaltijden van de kinderen in het weeshuis. Hiervoor worden alle inkopen
door medewerkers van de stichting gedaan. De levensmiddelen worden direct afgeleverd in het
weeshuis. Daarnaast schaft de stichting een aantal aanvullende benodigdheden aan voor het
kunnen verzorgen van maaltijden, zoals gas en hout alsmede eventuele andere
keukenbenodigdheden.
De stichting verzorgt voor de kinderen ook kleding en schoenen. Die worden deels vanuit
Nederland bij werkbezoeken meegenomen (vanuit restpartijen kleding die in Nederland wordt
ingezameld), deels worden deze in Burkina aangeschaft.
✓ Doelstelling B: Medische zorg en begeleiding
De stichting biedt medische zorg aan de kinderen. Daartoe is een overeenkomst gesloten met de
plaatselijke kliniek zodat kinderen die ziek zijn of zorg nodig hebben, hier terecht kunnen. De
stichting betaalt de kosten van de medische assistentie alsmede van de benodigde medicijnen. De
stichting zorgt ook dat kinderen een behandeling in het ziekenhuis krijgen wanneer dat nodig is.
Daarnaast ondersteunt de stichting de kinderen en het personeel bij specifieke projecten die de
gezondheid, de hygiëne of de ontwikkeling van de kinderen en medewerkers bevorderen.
✓ Doelstelling C: Scholing en training
De stichting zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen. Hiertoe wordt voor de kinderen
schoolgeld betaald, worden de noodzakelijke schoolbenodigdheden aangeschaft en wordt, waar
nodig, aanvullende begeleiding voor de kinderen verzorgd om op school te kunnen meekomen.
Daarnaast worden incidenteel ook andere activiteiten aan de kinderen aangeboden, zoals
muzikale vorming, godsdienstige vorming en sportieve activiteiten. Ook wordt het personeel waar
nodig en mogelijk getraind om de kinderen beter te kunnen begeleiden en verzorgen.
✓ Doelstelling D: Projecten
De stichting verzorgt verschillende projecten die het leven van de kinderen in het weeshuis
vereenvoudigen of aangenamer maken. Te denken valt aan:
✓ Aanleg en onderhoud van de watervoorziening (oppompen van grondwater in een watertoren,
aanleg van watertappunten) en het beschikbaar maken en onderhouden van sanitaire voorzieningen.
✓ Aanleg van elektriciteit, vooral bedoeld voor verlichting. Op dit moment wordt gebruik gemaakt
van elektriciteit vanuit zonnepanelen. Een aansluiting op het elektriciteitsnet is voorzien.
✓ Bouwprojecten (verbetering of aanpassing van de gebouwen, aanleg van een omheining, etc.).
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✓ Aanvullen van de inrichting van het weeshuis (aanschaf van tafels en stoelen, algemene
benodigdheden, etc.)
✓ Aanleg en onderhoud van de speelvoorzieningen.
✓ Et cetera.
✓ Doelstelling E: Management van het weeshuis
De stichting heeft een klein aantal medewerkers in Burkina Faso in dienst. Deze medewerkers
sturen de personeelsleden aan die in het weeshuis werkzaam zijn. De stichting betaalt de
salariskosten alsmede de transportkosten voor deze medewerkers om dagelijks naar het weeshuis
te reizen (voor diegenen die niet in het dorp bij het weeshuis wonen, is dat een verplichting op
basis van de nationale wetgeving in Burkina Faso).
Daarnaast verzorgen deze medewerkers het dagelijkse contact met het bestuur van de stichting.
Het lokale management rapporteert ook schriftelijk aan het bestuur over de voortgang van de
werkzaamheden. Hiertoe faciliteert de stichting de kosten die met telecommunicatie verbonden
zijn (telefoonkosten, aanschaf van een computer, internetkosten).
Niet alle mensen die in het weeshuis werken zijn in dienst van de stichting. Er zijn ook
medewerkers die lokaal (door de juridische eigenaar van het weeshuis) worden betaald. Om het
goed functioneren van het weeshuis te bevorderen biedt de stichting waar nodig additionele
ondersteuning aan deze personeelsleden. Dit kan de vorm hebben van een donatie in natura aan
de medewerkers (om te helpen voorzien in de eerste levensbehoeften) of ondersteuning om
tegemoet te komen aan specifieke noden.
De stichting draagt in Burkina Faso sociale premies en belastingen af voor de medewerkers die het
daar in dienst heeft. Sinds 29 april 2016 is de ‘Stichting de Mangoboom’ door de Burkinese
overheid erkend als ‘NGO’. De kosten die gemaakt moeten worden om de status te kunnen
behouden, vallen eveneens onder doelstelling E.
✓ Doelstelling F: Werkbezoeken
Voor het leiding geven aan (het management van) het weeshuis en voor het contact met de
kinderen gaat het bestuur periodiek op werkbezoek. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden
uitsluitend gedekt uit giften die door de donateur voor het dekken van de kosten van
werkbezoeken zijn geoormerkt.
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3. Baten van de stichting
Voor alle doelstellingen geldt dat de stichting ondersteuning biedt voor zover de beschikbare
financiële middelen hiervoor toereikend zijn. In de praktijk hebben de bekostiging van het
levensonderhoud, de medische zorg en het management van het weeshuis de prioriteit. De overige
projecten worden opgepakt naar gelang hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
De stichting kende in 2018 de volgende categorieën van baten:
✓ Eigen fondsenwerving.
✓ Rentebaten.
De overige categorieën voor baten, zoals gespecificeerd in de richtlijn voor jaarverslaglegging 650,
waren in 2018 niet op de stichting van toepassing:
✓ Gezamenlijke acties,
✓ Acties derden,
✓ Subsidies overheden,
✓ Beleggingen.
De inkomsten worden op de volgende wijze aan de doelstellingen toegekend:
✓ In principe worden de baten gebruikt conform de door de donateur hieraan toegekende doelstelling. Dit houdt onder meer het volgende in:
✓ De bijdragen uit de door de stichting aangeboden ‘sponsorpakketten’, ‘babypakketten’ en
‘ontwikkelingspakketten’ worden besteed aan doelstelling A: Levensonderhoud en kleding.
✓ De bijdragen uit de door stichting aangeboden ‘medische pakketten’ worden besteed aan
doelstelling B: Medische zorg en begeleiding.
✓ De bijdragen uit het door de stichting geïnitieerde ‘schoolproject’ worden besteed aan
doelstelling C: Scholing en training.
✓ De bijdragen uit specifieke acties, zoals het waterproject, het elektriciteitsproject en het
autoproject, worden besteed aan doelstelling D: Projecten.
✓ De bijdragen waaraan door donoren geen doelstelling is gegeven, alsmede de bijdragen die als
‘algemeen’ of ‘waar het meest nodig’ zijn geoormerkt, worden door het bestuur toegekend aan de
doelstellingen A tot en met E, al gelang waar nodig.
✓ De inkomsten voor doelstelling F bestaan uit bijdragen die door donoren zijn overgemaakt ten
behoeve van de dekking van reiskosten en uit spreekvergoedingen. Voor deze doelstelling worden
geen andere middelen (waaronder de algemene middelen) benut. In 2018 zijn de in het vorige punt
genoemde baten dan ook niet gebruikt voor de dekking van reiskosten.
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4. Bestuursverslag
Het jaarverslag van het bestuur over 2018 ligt ter inzage ten kantore van de stichting. Tevens is dit
gepubliceerd op de volgende pagina van de website van de stichting: www.demangoboom.nl/anbi.
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5. Balans per 31 december 2018
Balans
De tabel hieronder geeft de balans per 31 december 2018 alsmede, ter referentie, de eindbalans voor
2017:
Balans

conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen
31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

0
0
0

0
0
0
0

Voorraden
Overige activa
Leningen R
Leningen M
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

0

0
687

0
0

2.035
0
37.550

1.196
0
19.090

534
153

Totaal

1
2

40.271

20.287

40.271

20.287

PASSIVA
Reserves en fondsen
continuïteitsreserve
Doelstelling A: Levensonderhoud en kleding
Doelstelling B: Medische zorg en begeleiding
Doelstelling E: Management weeshuis
Algemeen
bestemmingsreserves
Doelstelling C: Scholing en training
Doelstelling D: Projecten
Doelstelling F: Werkbezoeken
herwaarderingsreserve
overige reserves

8.716

12.454

3

31.255

7.533

4

0
300

0
300

3.513
2.976
2.228
0

871
26.868
3.516
5

40.271

20.287

0

0

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

0

0

40.271

20.287

bestemmingsfonds

Totaal
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Opmerkingen bij de balans
1. De vorderingen betreffen de volgende posten:
✓ De tussenrekening incasso, dat wil zeggen de geïncasseerde bijdragen van sponsors die totdat
de storneringsperiode is afgelopen (56 dagen) op een tussenrekening zijn geplaatst.
✓ Voorschotten die aan het management van het weeshuis zijn verstrekt en vooruitbetaalde
kosten. Deze voorschotten betreffen verplichtingen die reeds zijn aangegaan en zaken die reeds
zijn aangeschaft. Evenwel, pas op het moment dat de facturen voor de betreffende transacties
door de stichting zijn ontvangen, wordt het voorschot (in de boekhouding) omgezet in een
betaling.
2. De liquide middelen betreffen het saldo op de bankrekeningen van de stichting.
3. De continuïteitsreserve betreft een dekking van de kosten die de stichting op korte termijn heeft,
waarmee zeker gesteld wordt dat de stichting aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsreserve is gelijkgesteld aan de reguliere kosten die de stichting moet maken om gedurende
drie kalendermaanden invulling te kunnen geven aan doelstellingen A, B en E.
4. De bestemmingsreserve betreft giften die door donateurs gedaan zijn voor specifieke
doelstellingen, waaronder doelstellingen C, D en F. De bestemmingsreserve ten behoeve van
doelstelling D: Projecten omvat voor het grootste deel een reservering voor de aankoop van een
nieuw terrein.
5. De overige reserves betreffen financiële middelen die niet als continuïteitsreserve of
bestemmingsreserve zijn opgenomen.
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6. Staat van baten en lasten over 2018
De volgende tabel geeft de staat van baten en lasten van de stichting over de periode vanaf 1 januari
2018 tot en met 31 december 2018, alsmede ter referentie de staat van baten en lasten voor 2017:
Staat van baten en lasten
Werkelijk 2018

Begroot 2018

87.730
0
0
0
9
0

70.000
0
0
0
0
1.300

Werkelijk 2017

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten
Som der baten:

87.740

75.883
0
2.500
0
43
0
71.300

1

78.425

Lasten:
Doelstelling A: Levensonderhoud en kleding
Doelstelling B: Medische zorg en begeleiding
Doelstelling C: Scholing en training
Doelstelling D: Projecten
Doelstelling E: Management weeshuis
Doelstelling F: Werkbezoeken
Totaal besteed aan doelstellingen:
Kosten van werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten gezamenlijke acties
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van beleggingen
Totaal kosten van werving baten

17.244
2.749
1.046
2.736
37.057
4.766

26.800
2.400
5.000
7.900
20.400
7.500
65.597

1.066
0
0
0
0

14.545
788
1.025
15.663
30.451
13.084
70.000

0
0
0
0
0

2
3
4
5
6
7
75.556

297
0
378
0
0

8
9

1.066

0

1.092

1.300

Som der lasten:

67.755

71.300

77.468

Saldo van baten en lasten:

19.985

0

958

Reserves en fondsen
ultimo 2018

Toevoeging/
onttrekking

Reserves en fondsen

4.217
34.797
0
300
0
0
39.314

34.797
-12.154
0
-1.166
-916
-300
20.260

12.454
7.533
0
300
0
0
20.287

Kosten beheer en administratie
Totaal kosten beheer en administratie

675

1.237 10

Bestemming saldo 2018
Toevoeging/onttrekking aan:
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves
herwaarderingsreserve
overige reserves
bestemmingsfonds
voorzieningen

ultimo 2017
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Opmerkingen bij de staat van baten en lasten
1. De baten uit eigen fondsenwerving betreffen de baten die ten behoeve van de verschillende
doelstellingen zijn geworven alsmede de algemene baten.
2. Dit betreft de lasten die door de stichting zijn gemaakt ter invulling van doelstelling A:
Levensonderhoud en kleding.
3. Dit betreft de lasten die door de stichting zijn gemaakt ter invulling van doelstelling B: Medische
zorg en begeleiding.
4. Dit betreft de lasten die door de stichting zijn gemaakt ter invulling van doelstelling C: Scholing en
training.
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5. Dit betreft de lasten die door de stichting zijn gemaakt ter invulling van doelstelling D: Projecten.
6. Dit betreft de lasten die door de stichting zijn gemaakt ter invulling van doelstelling E: Management
van het weeshuis.
7. Dit betreft de lasten die door de stichting zijn gemaakt ter invulling van doelstelling F:
Werkbezoeken.
8. De kosten van de eigen fondsenwerving bestaan uit de kosten voor representatiemateriaal en de
kosten van het door een derde laten verzorgen van incasso’s en iDEAL betalingen (incidentele giften
via de website).
9. De kosten acties derden betreffen de kosten die gemaakt zijn om inkomsten of donaties te
realiseren.
10. De kosten van beheer en administratie betreffen voornamelijk de bankkosten en de kosten
verbonden met het laten verzorgen van de incasso’s. Daarnaast zijn hieronder enkele algemene
kosten van de stichting opgenomen.
Toelichting bij de staat van baten en lasten
De tabel hieronder vormt een nadere toelichting op de staat van baten en lasten, één en ander
conform het sjabloon dat in Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen is opgenomen:

Toelichting lastenverdeling

conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling

Bestemming

Lasten:
Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal
Percentage van het Totaal 2018

B:
A: Levens Medische
C: Scholing
D:
onderhoud zorg en
en training Projecten
en kleding
bege
leiding

17.244

2.749

1.046

Beheer en
admini
stratie

Werving baten

1.638
170

E: Mana
gement
weeshuis

0
1.191

F: Werk
bezoeken

Eigen
fondsen
werving

Gezamen
lijke acties

Acties
derden

Subsidies

Beleg
gingen

4.766
0
888

30.375
927
5.491

17.244
25,5%

2.749
4,1%

1.046
1,5%

2.736
4,0%

37.057
54,7%

4.766
7,0%

177

0

0

0

0

1.092

1.066
1,6%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1.092
1,6%
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Besteding van de baten aan de doelstellingen
In 2018 heeft de stichting 98,4 % van de baten besteed aan de doelstellingen.

Totaal 2018

0
0
27.442
1.361
888
30.375
927
6.761
0
67.755
100,0%

