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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 Foundation 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  Dorine klein Gunnewiek 

Secretaris   Chaja Ringoet 

Penningmeester Savanne Janse 

Project Coördinator Irene Geerling 

Assessor Intern  Sophie van der Feltz 

Assessor Extern  Julija Novovic 

Assessor Acquisitie Zana Wiedijk 

 

In dit document is de jaarrekening opgenomen voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 

december 2019. Deze bestaat uit een balans, de staat van baten en lasten; een uitgebreide versie van 

de staat van baten en lasten met een toelichting, en aanvullende informatie met betrekking tot de 

ANBI-status.  
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Balans per 01 januari 2020 
 

 

 31-12-2018 (€) 31-12-2019 (€) 

Activa   
Vaste activa 0 0 

Vlottende activa 0 0 
Liquide middelen 8.521,14 14.866,08 

Totaal activa 8.521,14 14.866,08 
 

 

 

 

 31-12-2018 (€) 31-12-2019 (€) 

Passiva   
Vreemd vermogen 0 0 

Eigen vermogen 8.521,14 14.866,08 

Totaal passiva 8.521,14 14.866,08 
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Staat van baten en lasten 
 

 31-12-2018 (€) 31-12-2019 (€) 

Baten   
Fondsen 15,00 8.160,00 
Donaties 1.909,80 625,00 

Collecte 1.109,80 235,00 
Incidentiele donaties 800,00 390,00 

Bedrijfssponsering 5000,00 2.500,00 
Crowe Foederer 5000,00 2.500,00 

Geldverwerving 287,39 2.557,32 
Projectgroepen  1.782,90 

Bol.com 70,09 85,02 
Statiegeld van flessen 11,95 13,40 

Activiteiten 185,35 121,00 
Sponsoracties 20,00 600,00 

Overig 137,00 300,00 

Totaal 7.349,19 14.187,32 
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 31-12-2018 (€) 31-12-2019 (€) 

Lasten   
Projecten 7.052,97 6.688,47 
Cambodja 1.135,87 3.082,85 

Projectkosten 1.092,87 722,58 
Voortgangskosten  409,78 

Trainingen  213,91 

Transport  20,88 

Management support  64,37 

Non-group administrator  13,64 

Vliegtickets  2.210,62 
Transactiekosten 43,00 21,50 

Onvoorzien  128,15 

Tanzania 1.888,92 965,90 
Projectkosten  901.40 

Voortgangskosten  468,30 
Trainingen  423,58 
Transport  9,52 

Vliegtickets 1.888,92  
Transactiekosten  64,50 

Zambia 5.121,05 2.639,72 
Projectkosten 5.090,55 2.618,22 
Opstartkosten  701,61 

Voortgangskosten  1.168,55 

Trainingen  719,09 

Transport  28,99 

Transactiekosten 30,50 21,50 

Stichting 1.268,39 1.153,91 
Promotiekosten 514,39 75,30 

Collecte 39,40 20,19 
El Cid 277,25 247,83 

Website 105,64 438,39 
Bank 124,50 126,00 

Overige kosten 207,17 231,20 
Onvoorzien  15,00 

Totaal 9.351,19 7.842,38 
 

Ter beschikking 
doelstelling 

 
-2.002,00 

 
6344,94 
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Toelichting baten 
De baten zijn ten opzichte van 2018 gestegen. Afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren 

acquisitie gedaan. In het begin van het jaar hebben we via het Rabobank Wensenfonds Leiden een 

cheque van €5.000 ontvangen. Verder hebben we van Stichting Voeten in de Aarde €2.500 ontvangen. 

Daarnaast hebben we van het bedrijf Crowe Foederer €2.500 ontvangen. 

Afgelopen jaar is er ook een sponsoractie geweest waarbij familieleden van een bestuurslid 500 km 

door Nederland hebben gefietst. Hiermee hebben ze €600 binnengehaald. De opbrengst van deze 

sponsoractie is aan DEAL gedoneerd. Zoals elk jaar is er ook een collecte gelopen in de gemeente 

Leiden. 

Tevens hebben de projectgroepen in 2019 zelf ook meerdere acquisitieactiviteiten gedaan waarmee 

ze minimaal €500 moesten ophalen. De georganiseerde activiteiten waren een benefietfeest in 

studentendiscotheek de Hifi, een feest in samenwerking met ISN Leiden en meerdere statiegeldacties 

bij de supermarkt Albert Heijn. Cambodja is op bezoek geweest bij hun projectgroep in Cambodja 

waarbij ze een crowdfundingsactie zijn gestart voor het bouwen van waterputten zodat de vrouwen 

uit het dorpje genoeg water hebben voor hun gewassen, het overgebleven geld is aan DEAL 

gedoneerd. Naast de projectgroepen heeft DEAL zelf ook een feest gegeven in club NEXT. Dit heeft 

echter niet de geplande opbrengsten opgebracht. We hebben dit geëvalueerd en willen het voorbeeld 

van de projectgroepen volgen en volgend jaar een feest in samenwerking met een andere organisatie 

geven. 

Toelichting lasten 
De lasten zijn ten opzichte van 2018 gedaald. Dit komt onder andere doordat de projecten minder 

hebben gekost. Bij alle drie de projecten zijn de kosten significant gedaald. Dit jaar zijn de 

promotiekosten ook significant gedaald. De overige kosten zijn een beetje gestegen, door onder 

andere vele cadeaumokken voor de vrijwilligers. Echter, hebben wij besloten dat dit vanaf 2020 niet 

meer gekocht zal worden. Het bestuur en de projectgroepen mogen zelf invulling geven aan hoe ze 

hun vrijwilligers willen bedanken. 

Bufferbeleid Deal Foundation 
Voor elk lopend project is er bij DEAL een buffer van €1.500,00. Echter, de projecten groeien 

aanzienlijk, Zambia heeft bijvoorbeeld drie lopende projecten een Cambodja wil in 2020 een nieuw 

project starten. Aangezien DEAL groeit, vindt het bestuur het noodzakelijk dat de buffers ook groeien. 

Er is daarom besloten dat het totale bedrag dat DEAL als buffer op de rekening moet hebben is 

verhoogd naar €8.000,00. DEAL hanteert een bufferbeleid in het geval er onverwachts gebeurt, dan 

kunnen wij als DEAL Foundation garant staan voor de projecten en ze nog minimaal 1 jaar lang 

financieren. Het bufferbeleid zal elk jaar worden herzien. 

Conclusie 
DEAL heeft het afgelopen jaar weer mogen groeien. Financieel staat het er goed voor, en kunnen wij 

projectgroepen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om door te groeien. Door onder andere 

in elke projectgroep een penningmeester aan te wijzen, is er het afgelopen jaar voor meer financiële 

kennis in DEAL gezorgd.  
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ANBI status 
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 en 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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Ondertekening 
 

 

 

 

 

 

 

 

Savanne Janse      Dorine klein Gunnewiek 

Penningmeester     Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




