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1. Informatie over de rechtspersoon

Algemene informatie
Statutaire naam: Stichting Imarika Nederland
Statutaire zetel: Noordenveld
Datum van oprichting: 25 februari 2020
KvK nummer: 77485483
RSIN Nummer: 861022245
E-mail: info@imarika.nl
Website: www.imarika.nl

1.2 Doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Imarika Nederland luidt als volgt:

Het verstrekken van financiële en andere ondersteuning aan hulpbehoevenden in het algemeen en
het financieel ondersteunen van gehandicapte kinderen in de Derde Wereld –in het bijzonder, speciaal
de kinderen wonend in de sloppenwijk Mukuru van Nairobi te Kenia.

1.3 Bestuur

Het bestuur van Stichting Imarika Nederland bestaat uit:

Voorzitter: Mevr. Ada Bosker
Penningmeester: Mevr. Margriet Hoogenberg
Secretaris: Mevr. Ria Horenga



2. Balans per 31 december 2020

ACTIVA Bedrag in € Bedrag in €
31-12-2019 31-12-2020

Liquide middelen
Bank 0,- € 3.027,06

Totaal 0,- € 3.027,06

PASSIVA Bedrag in € Bedrag in €
31-12-2019 31-12-2020

Vermogen
Algemene reserves 0,- € 3.027,06

Totaal 0,- € 3.027,06



3. Staat van baten & lasten over 2020

Baten
EUR

Donaties en giften € 3.573,49

Overige baten van particulieren € 500,00

Ontvangen van andere organisaties zonder winststreven € 2.000,00

Totaal € 6.073,49

Lasten

EUR
Projectuitgaven € 2.820,04

- Project kinderopvang € 947,35
- Project voedselhulp in tijden van corona crisis € 1.205,59
- Project fysiotherapie € 667,10

Drukwerk € 27,69
Website € 90,08

Beheer en administratie € 108,62

Totaal € 3.046,43

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Algemene reserve € 3.027,06



4. Toelichting op de balans

Stichting Imarika Nederland is opgericht in februari 2020. Over 2019 zijn dus geen gegevens voor de
balans.

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen

Algemene reserves
De algemene reserves kan worden gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te stellen dat
Stichting Imarika Nederland ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.



5. Toelichting op de staat van baten & lasten

BATEN

Donaties en giften
Dit zijn donatie gerealiseerd via het donatieplatform geef.nl m.b.t. onze voedselhulp actie, alsmede
donaties die rechtstreeks op de bankrekening zijn gestort door particulieren. Deze baten en giften
hebben doorgaans een incidenteel karakter.

Overige baten van particulieren
Eenmalige donatie van 500,-

Ontvangen van andere organisaties zonder winststreven
Dit betreft twee donaties van elk €1000,-. Ontvangen van Stichting Overleven Noordenveld in mei en
augustus.

LASTEN

Projectuitgaven
- Project kinderopvang; Dit betreft maandelijkse kosten van huur en loon van de community

worker. Deze kosten liepen, ondanks de tijdelijke sluiting door COVID, gewoon door.
- Project voedselhulp; In 2020 hebben we in totaal 100 voedselpakketten uitgedeeld aan 20

gezinnen. De inhoud van de voedselpakketten varieerde, kosten per pakket waren gemiddeld
€12,-.

- Project fysiotherapie; Deze kosten betreffen het salaris van de fysiotherapeut (€70,- per
maand) in de maanden augustus t/m december. Daarnaast is er een eenmalige aanschaf
geweest van oefen- en hulpmateriaal voor €299,-Drukwerk

Kosten van visitekaartjes om uit te delen aan geïnteresseerden

Website
Kosten voor het domein imarika.nl, hosting en beveiligingscertificaat.

Beheer en administratie
Dit zijn de kosten voor het houden van een zakelijke rekening bij de Rabobank in de maanden juni t/m
december 2020.

RESULTAAT

Algemene reserve
Het resultaat over 2020, € 3.027,06, is toegeschreven aan de algemene reserve.



Roden, woensdag 17 februari 2020;

Mevr. Ada Bosker
Voorzitter

Mevr. Ria Horenga
Penningmeester

Mevr. Margriet Hoogenberg
Secretaris


