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Algemeen 

 

Algemene gegevens 

Stichting Thika Foundation is opgericht op 19 december 2017. De stichting heeft per 

beschikking van 17 september 2018 met terugwerkende kracht tot oprichtingsdatum een 

ANBI-status ontvangen.  

De doelstelling van de stichting is: 

a. Het bevorderen van natuurbehoud alsmede het ondersteunen van projecten gericht 

op natuurbehoud, ontwikkeling en educatie van de lokale bevolking rond de te 

beschermen natuur; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen 

Voorzitter: Mw. F.H.A. Schlingemann-Hovig 

Secretaris: vacant 

Penningmeester: Dhr. A. van Rabenswaaij 

Algemeen bestuurslid Dhr. V.R. van der Duim 

Algemeen bestuurslid Dhr. J.F. Tania 

 

Beloningsbeleid 

De bestuurders van de stichting genieten geen beloning of enige vorm van 

onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Er zijn geen 

medewerkers in dienst van de stichting. 

 



3 juli 2022 

  4 

JAARREKENING 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Activa 31-12-2021  31-12-2020 

 € €  € € 

      

Liquide middelen  465   
8.076 

      

      

Totaal activa  465   
8.076 

      

      

Passiva      

      

Reserves en fondsen      

- Bestemmingsfondsen 0   
1.616  

- Algemene reserve 465   
6.460  

  
465   

8.076 

      

      

Totaal passiva  465   
8.076 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

 2021  2020 

 € €  € € 

Baten      

- Specifieke giften 2.000   
0  

- Algemene giften 550   
725  

- Verkoop boeken 0   
278  

Totaal baten  2.550   
1.003 

      

      

Lasten      

- Bestedingen aan doelstelling 10.000   
0  

- Algemene kosten 161   
149  

Totaal lasten  10.161   
149 

      

      

Saldo baten en lasten  -7.611   
854 
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Algemene toelichting 

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70329605. 

 

Grondslagen van waardering  

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fonds wervende 

instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 

650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien 

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen nominale 

waarde. 

Reserves en fondsen 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door het bestuur van de stichting of door derden aan een deel van de middelen 

een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt als “bestemmingsfonds”. 

De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 

geoormerkte doelstelling zijn besteed. 
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Algemene reserves 

Het bedrag van de algemene reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en 

schulden verminderd met de, aan een bestemmingsfonds, toegewezen reserves. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur van de stichting maar moet uiteindelijk aan de 

doelstelling van de stichting worden besteed. 

 

Grondslagen voor de waardering van baten en lasten 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
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Toelichting op de balans 

Liquide middelen  31-12-2021  31-12-2020 

  
€  € 

     

Rabobank  465  8.076 

     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting,   

     

     

Reserves en fondsen  Bestemmings  Algemene 

  
fonds  reserves 

  
€  € 

Stand per 1 januari  1.616  6.460 

Toegevoegd in 2021  2.000  550 

Uitgevoerd in 2021  -3.616  -6.384 

Overgeboekt naar algemene reserve  0  0 

Resultaat  0  -161 

Totaal passiva  0  465 

     

In 2021 is het project African Parks afgerond.    

Per balansdatum zijn er geen projecten onderhanden bij de stichting. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Bestedingen aan doelstelling     

     

Als gevolg van de Covid19 pandemie zijn door de stichting in 2021 geen nieuwe  

projecten opgestart.     

     

Totaal lasten     

  
2021  2020 

  
€  € 

Algemene kosten     

Bankkosten  161  149 
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Overige gegevens 

 

Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in 

haar vergadering op 26 augustus 2021 

 

Bestemming van het saldo van baten en lasten 

Het resultaat is volgens de staat van baten en lasten over 2020 bedraagt € 7.611 negatief. 

In de statuten is geen resultaat bestemming bepaald. Door het bestuur is het resultaat als 

volgt verdeeld: 

- € 2.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor project African Parks; 

- Aan het project African parks is uitgekeerd een bedrag van € 10.000. Hiervan komt 

€ 3.616 uit een bestemmingsreserve en € 6.384 uit de algemene reserve; 

- Het restant van het resultaat ad € 389 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  


