
 
 

Jaarverslag 2020 
 

 

Stichting Save Sky Blue Nursery School 
 

Ede 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boekjaar: 2020 
 
Startend op: 01-01-2020 
Eindigend op: 31-12-2020 



Jaarverslag 2020 Stichting Save Sky Blue Nursery School   pagina 2 van 7 

 
 
 

Inhoudsopgave 
 

Algemeen ................................................................................................................................................... 3 

Bestuursverslag over 2020 .......................................................................................................................... 4 

Balans per 31 december 2020 ..................................................................................................................... 5 

Activa ................................................................................................................................................................... 5 

Passiva ................................................................................................................................................................. 5 

Baten en lasten over 2020........................................................................................................................... 6 

Baten .................................................................................................................................................................... 6 

Lasten ................................................................................................................................................................... 6 

Resultaat .............................................................................................................................................................. 6 

Resultaatbestemming .......................................................................................................................................... 6 

Bestemmingsreserve ............................................................................................................................................ 6 

Ondertekening bestuur ........................................................................................................................................ 6 

Overige gegevens ....................................................................................................................................... 7 

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring ........................................................................ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2020 Stichting Save Sky Blue Nursery School   pagina 3 van 7 

 

Algemeen 
 
Inschrijving handelsregister 
Stichting Save Sky Blue Nursery School (hierna: de stichting) is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76118495. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van onderwijs en kinderwelzijn in Gambia, 
waarbij het zich voornamelijk richt op de Sky Blue Nursery School in Banjul. Deze school 
biedt onderwijs aan ongeveer 120 kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar.  
De grond waarop de school is gebouwd, wordt momenteel door de school tijdelijk gehuurd. 
Het huurcontract loopt af op 1 juli 2023 en kan niet worden verlengd. Verplaatsen van de 
school is geen optie omdat de school in díe wijk en op díe plaats een belangrijke functie 
vervult. De school heeft een optie om de grond te kopen. 
 
Daarvoor is een bedrag van ongeveer € 65.000,- nodig vóór 1 juli 2023. De stichting spant 
zich in dit bedrag bij elkaar te krijgen door middel van donaties en sponsoracties via 
www.saveskyblue.com en https://www.gofundme.com/f/saveskyblue.  
 
De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden 
geen beloning en geen vacatiegeld. 
 
Activiteiten 

• benaderen van particulieren voor donaties 

• benaderen van bedrijven voor donaties 

• opzetten van sponsoracties 

• bekendheid genereren op sociale media 

Adres van de stichting: (m.i.v. 15 juli 2020) 

Compagnie 13 
6711 VP Ede  
 
Kvk-nummer: 76118495 
RSIN: 8605 13 804 
Statutaire vestigingsplaats: Ede  
www.saveskyblue.com 
 
Bestuursleden: 
Marco Snijder 
Pieter Hoekstra 
Wieteke Hoekstra 
 
Datum goedkeuring jaarrekening: 28-02-2021  

  

http://www.saveskyblue.com/
https://www.gofundme.com/f/saveskyblue
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Bestuursverslag over 2020 
 
Begin 2020 brak zowel in Nederland als in Gambia de coronapandemie uit.  
 
De school in Gambia is geruime tijd gesloten (geweest). 
Door de pandemie zijn in dit verslagjaar slechts enkele wervingsactiviteiten ondernomen. 
Ook konden sinds begin 2020 geen bezoeken meer worden gebracht aan Gambia. 
 
Op aandringen van de stichting heeft hoofdmeester Secka de koopoptie van de grond weten 
te verlengen tot 2023.  De overeengekomen aanbetaling heeft de stichting voor haar 
rekening genomen. 
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Balans per 31 december 2020 
 

Activa 
 
Liquide middelen 
ASN zakelijke rekening NL04TRIO0788812890  € 20.752,50 
ASN rendement rekening NL24TRIO2018088971   0,00 
 
Totaal activa       € 20.752,50 
 

Passiva 
 
Bestemmingsreserve      € 20.752,50  
 
Totaal passiva       € 20.752,50 
 
  



Baten en lasten over 2020

Baten

inkomsten uit donaties en giften € 9.970,20

TOTAAL BATEN € 9.970,20

Lasten

Kosten administratie € 155 ,33
Besteed aan de doelstelling € 1.359,41

TOTAAL LASTEN € 1.514,74

Resultaat
Saldo van baten en lasten: € 8.455,46

Stand 31-12-2019 € 12.297,04
Toevoeging/onttrekking € 8.455,46
Stand 31-12-2020 € 20.752,50

Resultaatbestemming
Het resultaat van het boekjaar is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Toevoeging aan bestemmingsreserve: € 8.455,46

Bestemmingsreserve

Ondertekening bestuur

Ede / Almere, 28-02-2021

Voorzitter: S e c r e t a r i s :
M.E. Snijder W .  Hoekstra

kn
Penningmeester:
P. Hoekstra
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Overige gegevens 
 

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring 
 
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle 
van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot 
accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring. 
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