
(alle bedragen x €)

BALANS 31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa
Auto 25.943 8.813

Vlottende activa

ABN AMRO betaalrekening 22.234 231

Paypal 187 -              

Mollie 128 299

Totaal activa 48.492 9.343

Eigen Vermogen 48.376 9.343

Kortlopende schulden 116 -              

totaal passiva 48.492 9.343

Stichting One Hope Malawi

te Almere



Winst- en verliesrekening 2021 2020

Opbrengsten

Opbrengsten uit Fondsenwerving 129.106 67.709

totaal opbrengsten 129.106 67.709

Directe projectkosten
Onderwijs 20.297 1.384

Gezondheid, W&S 6.000 15.515

Landbouw 6.000 1.384

Evangelisatie 6.213 1.384

Klimaatverandering 20.220 1.384

Loopbaanorientatie 6.000 1.384

Uitgaven ivm reizen en levensonderhoud 3.212 29.719

67.942 52.154

Overige uitgaven
Afschrijvingen auto 2.870 2.203

ICT 1.237 2.520

Kosten auto 5.141 0

Netwerk Stakeholders 575 0

Kantoor 11.705 1.378

Bank 603 111

22.131 6.212

Resultaat boekjaar 39.033 9.343

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:

Continuiteitsreserve 39.033 9.343

39.033 9.343

Stichting One Hope Malawi

te Almere

(alle bedragen x €)



Stichting One Hope Malawi

te Almere

Informatie over de stichting

Stichting One Hope Malawi is opgericht bij Notariële akte van 4 maart 2020. De stichting is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer: 77530233.

De doelstelling van de stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten:

1. De stichting heeft ten doel lokale gemeenschappen onder andere in Malawi in staat te stellen 

samen te werken aan zelfredzaamheid door de levensstandaard te verbeteren. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door Gods hoop te verspreiden door 

evangelisatie en door projecten onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen, 

landbouw, klimaatverandering en loopbaanbegeleiding. 

Grondslagen

Deze verkorte jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen (titel 9 BW2 etc). 

Activa en Passiva worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. Gedurende de 

levensduur wordt liniair afgeschreven tot de restwaarde.

Het resultaat boekjaar staat ter beschikking van het bestuur. Vooruitlopend op deze beslissing is het resultaat

 toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Het bestuur heeft de mogelijkheid voor specifieke doelen een bestemmingsreserve te vormen. Hiervan wordt 

geen gebruik gemaakt. 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het 

verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.


