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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2021 31-12-2020

Bankrekening Rabobank 5667 1701

Totaal Activa 5667 1701

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2021 31-12-2020

0

Totaal bestemmings reserve 0 0

Totaal algemene reserve 5667 1701

Totaal passiva 5667 1701
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Inkomsten uit donaties en giften 23600 13331

Totaal baten van particulieren 23600 13331

Som van de baten 23600 13331

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 23600 13331
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Besteed aan doelstellingen:

- overige bestedingen aan doelstelling 19214 23756

Besteed aan doelstellingen 19214 23756

Wervingskosten:

 Website en hosting 70 70

 Overige kosten eigen
fondswerving 300 300

Totaal Wervingskosten 370 370

Kosten beheer en administratie:

 Overige kosten beheer
en administratie 50 50

Totaal kosten beheer en
administratie 50 50

Som van de lasten 19634 24176

Resultaat

Saldo baten & lasten 3966 -10845
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Algemene toelichting

Activiteiten

De visie van A Woman’s Worth is een onafhankelijk en zelfvoorzienend leven voor vrouwen in Oeganda. De missie van A
Woman’s Worth is het aanbieden van trainingen op het gebied van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en
mode voor vrouwen in Oeganda om ze door middel van kennisoverdracht (financieel) onafhankelijk en zelfvoorzienend
te laten worden.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende 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 de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

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

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

Stichting A Woman's Worth - Jaarrekening: 2021 | pagina 7 van 9



Toelichting op de staat van baten en lasten

Als gevolg van de pandemie bleef Oeganda vrijwel geheel 2021 in een vrij strenge lockdown en onderwijsinstellingen
moesten gesloten blijven. De pandemie heeft wereldwijd een enorme impact en dit is zeker het geval in de diverse
sloppenwijken waar A Woman's Worth actief is. Doordat we zeer beperkt waren in de werkzaamheden die we mochten
uitvoeren hebben we de tijd genomen om kritisch naar ons trainingsaanbod te kijken. Door de stijgende armoede en
criminaliteit is het dagelijks leven in de diverse wijken enorm veranderd. A Woman's Worth Uganda heeft een survey
uitgevoerd om de hulpvraag goed in kaart te brengen. Door de lockdown zijn veel vrouwen hun onderneming verloren
en dit zou betekenen dat ze ook niet aan het Business programma kunnen deelnemen. Het curriculum is aangepast naar
de huidige situatie en er is een aparte bedrijfsadministratie cursus ontwikkeld. Nu kunnen ook vrouwen zonder
onderneming deelnemen aan het programma en indien ze in een later stadium wel ondernemer zijn dan kunnen ze aan
de vervolgcursus deelnemen. Tijdens de hele lockdown is het team in contact gebleven met vrouwen die in de afgelopen
jaren aan ons programma hebben deelgenomen. De mentale impact van de strenge maatregelen in combinatie met de
onrust rondom de presidentsverkiezingen is voor velen groot. De maatschappelijk werksters hebben daar waar nodig
extra huisbezoeken afgelegd om advies te geven en om een luisterend oor te bieden. De Fashion Academy moest in
2021 helaas gesloten blijven maar deze zal opnieuw geopend worden zodra de COVID maatregelen opgeheven worden
(de verwachting is dat dit begin 2022 zal gebeuren). Ook bij de Fashion Academy zullen er een aantal wijzigingen
plaatsvinden en zo zullen we ons voornamelijk richten op het aanbieden van naaicursussen voor beginners. Het
programma is aangepast en de studenten zullen gedurende 6 maanden de basisbeginselen leren. Met deze kennis
kunnen ze vervolgens een inkomen genereren zonder daarvoor enorme investeringen te doen. De 2 trainers die A
Woman's Worth Uganda in dienst zal nemen zijn voormalig studenten. Een enorme mijlpaal want behalve vrouwen
opleiden kunnen we dus nu ook extra werkgelegenheid creëren. In overleg met de lokale overheid hebben we in
september toestemming gekregen om met inachtneming van diverse maatregelen beperkt trainingen aan te bieden. In
september is de eerste bedrijfsadministratiecursus van start gegaan en nog voor het einde van 2021 konden we 15
vrouwen een certificaat overhandigen. Ook is er een groep van 18 vrouwen gestart met het Business & Personal
Development programma die naar verwachting in maart 2022 een diploma in ontvangst mogen nemen. Dankzij diverse
donaties zijn we in staat geweest om ondanks alle beperkende maatregelen vrouwen op te leiden en de programmering
aan te passen aan de nieuwe situatie.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's

Omschrijving 2021 2020

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten" 1,6% 2,8%

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten" 1,9% 1,5%

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten" 97,9% 98,3%

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten" 0,3% 0,2%
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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: 23-10-2022

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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