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Beschrijving:
Stichting DEAL Foundation
Kaiserstraat 25
2311GN Leiden
Datum van oprichting: 28-11-2007
Rechtsvorm: stichting
Activiteiten:
Het initiëren, ontwikkelen, ondersteunen, financieren en
uitvoeren van duurzame projecten overal ter wereld om
mensen in armoede en/of kansarme situaties te helpen.
Missie:
DEAL zet zich op internationaal niveau in om betere
toekomstperspectieven te creëren voor mensen met relatief
weinig toegang tot kennis en/of kapitaal door het stimuleren
van sociaal ondernemerschap vanuit eigen initiatief.
Bestuursleden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Acquisitie:
Secretaris:
Assessor Intern:
Assessor Extern:
Project coördinator:

Katinka de Jong
Savanne Janse
Zana Wiedijk
Dorine Klein Gunnewiek
Esmee Wouda
Irene Geerling
Teun van Hout

In dit document is de jaarrekening opgenomen voor de
periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. Deze
bestaat uit een balans, de staat van baten en lasten een
uitgebreide versie van de staat van baten en lasten, een
toelichting op deze en aanvullende informatie met betrekking
tot de ANBI status.

Balans:
01-01-2018 (€)

01-01-2019 (€)

Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

0
0
10.523,14

Totaal activa

10.523,14

01-01-2018 (€)

0
0
11.821,14
11.821,14

01-01-2019 (€)

Passiva
Vreemd vermogen
Eigen vermogen

0
10.523,14

0
11.821,14

Totaal passiva

10.523,14

11.821,14

Staat van baten en lasten (uitgebreid):
01-01-2018 (€)

01-01-2019 (€)

5.000,00
2.161,21

800
2.174,75
1110,80
1.756,95
107
7.500
7.500
59,31
105,35

Baten
Fondsen
Donaties

- Collecte
- Incidentele donaties
-Vergoeding vliegtickets

1.713,21
13,00
435,00

Bedrijfssponsoring
- Crowe Foederer

Bol.com
Geldwerving

- Crowdfunding
- Kerst benefiet
- Glow in the dark feest
- Flessen wegbrengen
- Pubquiz

Doing Things Differently
Totaal

134,55
3.060,12
2454,07
199,00
407,05

4.950,97
15.306,85

11,95
93,40
10,639,41

01-01-2018 (€) 01-01-2019 (€)
Lasten
Projectkosten

10.384,05

Tanzania
Overboekingen
Voortgangskosten
Trainingen
Transport
Nog niet besteed
Vliegtickets
Transactiekosten
Overig

1.675,00
370,00
615,00
220,00
420,00
1.636,32
18,00
77,00

Zambia
Overboekingen
Opstartkosten
Voortgangskosten
Trainingen
Transport + T-shirts
Nog niet besteed
Vliegtickets
Transactiekosten

4.667,50
630,00
1.572,00
2.165,05
300,00
0
2.286,73
23,50

Cambodja
Overboekingen
Transactiekosten

Promotiekosten

8.084,10

1.888,92

5.005,96

84,95
30,50

1.030,77
43,00

1.081,40

817,18

Project promotie
Vrijwilligerswerving

793,40
793,40

290,75
290,75

Overige promotie
Naamsbekendheid

288,00
288,00

526,43
526,43

Geld/sponsor werving

6.732,91

58,70

-

Doing Things Differently
Overig
Collecteweek

Website
Bank
Overige kosten

6.685,16
47,75

58,70

105,64
124,80
82,66

105,64
124,50
162,33

Totaal

18.511,46

9.352,45

Ter beschikking aan
doelstellingen:

-3.204,61

1.286,96

Toelichting staat van baten en lasten:
Toelichting baten
Uit het overzicht van de baten zijn de baten ten opzichte van 2017 gedaald.
De daling is voor het grootste deel het gevolg van het niet organiseren van het
evenement Doing Things Differently. DEAL heeft ervoor gekozen dit
evenement niet meer te organiseren omdat de lasten van het evenement
groter waren dan de baten. Ook zijn de opbrengsten van de bol.com actie
gedaald. Komend jaar zullen we meer reclame maken op social media maar
we zullen ook meer flyers uitdelen zodat de bol.com actie meer geld zal
opbrengen. Daarnaast is DEAL zich gaan focussen op een meer
bedrijfsgerichte acquisitie. Crowe Foederer heeft in 2018 een tweede
sponsorcontract met DEAL gesloten en wij hopen dit in de toekomst te
kunnen voortzetten. Naast de huidige acquisitie door het bestuur, gaan de
projectgroepen vanaf komend jaar elk een eigen acquisitieactiviteit
organiseren waarvan de opbrengst naar hun eigen project gaat. Tot slot zijn er
dit jaar minder fondsen aangeschreven wegens een gebrek aan een
acquisitiecommissie. DEAL heeft een extra bestuurslid aangenomen voor de
acquisitie van de stichting en zij zal dit volledig herpakken.
Toelichting lasten
De lasten zijn ten opzichte van 2017 afgenomen wegens een algemene
vermindering in de uitgaven. Daarnaast heeft DEAL dit jaar ervoor gekozen
het evenement Doing Things Differently niet te organiseren. Dit was in het
vorige jaar een grote lastenpost. Dit jaar is er meer geld besteedt aan de
naamsbekendheid van DEAL. Op deze manier willen we meer vrijwilligers en
bestuursleden vinden aangezien het vinden van vrijwilligers en bestuursleden
nog steeds moeilijk blijkt. Ook zijn de projecten dit jaar uitgebreid naar
Cambodja. Er gaat dus steeds meer geld naar het opzetten van nieuwe
groepen en trainingen en we hopen dit te kunnen voortzetten in komende
jaren.

Bufferbeleid DEAL
We hebben bij DEAL een bufferbeleid waarbij we voor elk lopend project een
buffer van 1500,- op rekening vast houden. Dit doen wij zodat mocht er
onverwachts iets misgaan wij als DEAL garant kunnen staan voor de projecten
en ze nog minimaal 1 jaar lang kunnen financieren. Wij hebben nu 3 actieve
projecten lopen (Zambia, Tanzania & Cambodja). Dit betekent dus dat wij in
totaal 4500,- als buffer op onze rekening vasthouden voor deze projecten.
Conclusie
Het afgelopen jaar hebben we weer grote stappen vooruit kunnen zetten. Met
de vele donaties wist DEAL zich op de juiste manier te ontwikkelen. Ook is er
meer geld gegaan naar de projecten, wat betekent dat we steeds meer impact
kunnen maken. Ons doel is om deze impact alleen maar te vergroten in de
komende jaren. Hiervoor zijn financiële steun en bijdragen dus hard nodig
zodat we meer projecten kunnen opzetten en onze bestaande projecten
kunnen laten floreren.
.

ANBI
De belastingdienst hanteert de volgende eisen voor het behoud van de ANBI
status:

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit
is de 90%-eis.
De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige
activiteiten geen winstoogmerk.
Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken
zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het
vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs
nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen
beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of
minimale vacatiegelden.
Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en
bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een
ANBI met een soortgelijk doel.
Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

De DEAL foundation ontwikkelt zich conform de eisen van de ANBI status.
Daarbij is onder andere dit financiële jaarverslag een belangrijk onderdeel.
Het geeft inzicht in onze uitgaven en inkomsten. Vooral de uitgaven zijn heel
belangrijk en de kosten baten analyse laat zien dat wij als stichting alleen
maar uitgaven maken die het algemene nut beogen. Ofwel om projecten op te
starten / voort te zetten, ofwel om betekenisvolle en rendabele investeringen
te maken in promotie van DEAL en onze projecten voor onze
naamsbekendheid en vrijwilligerswerving om zo onze impact nog groter te
kunnen maken. Wij hebben geen winstoogmerk, ons bestuur en onze
vrijwilligers krijgen geen beloningen voor hun werkzaamheden bij DEAL.
Daarnaast houden wij niet meer vermogen aan dan dat wij redelijkerwijs
nodig zouden hebben. Verder streven wij ernaar om een zo’n redelijk
mogelijke verhouding te hebben tussen kosten en bestedingen en hebben wij
als stichting een actueel beleidsplan (zie website: www.dealfoundation.nl)
Verder voldoen we aan alle andere eisen die gelden voor de ANBI status.
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Voorzitter

