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Aan het bestuur van
Stichting 4 Life
Noorddammerlaan 124
1187 AG  Amstelveen

Amstelveen, 30 juni 2022

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

In het kader van uw opdracht tot het samenstellen van het financiële verslag 2021 brengen wij u
hierbij verslag uit.

De uit onze werkzaamheden voortvloeiende samenstellingsverklaring is hierna opgenomen.
Vervolgens treft u nog een nadere toelichting aan.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting 4 Life te Amstelveen is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine opganisaties-zonder-
winststreven (RJkC1). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting 4 Life.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1.3 Algemeen

Activiteiten

Met betrekking tot het doel van de stichting is in artikel 2 van de statuten het volgende
weergegeven:

1. Doel
De stichting heeft ten doel: 
Het inzamelen van gelden voor ontwikkelingsprojecten in Afrika.
2. Middelen
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door ingezamelde gelden over te maken aan
geselecteerde doelen die binnen de stichtingsdoelstellingen vallen.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2020 op 24 juni 2021 vastgesteld. Het resultaat
na belastingen over het boekjaar 2020 bedroeg € -36.212. Hiervan is € -40.479  overeenkomstig het
door het bestuur van de stichting gedane voorstel onttrokken aan het bestemmingsfonds en € 4.267
toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
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1.4 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat: 

2021 2020 Mutatie

x 1.000 € % € % €

Baten 104 100,0 81 100,0 23

Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen - - 1 1,2 -1
Structurele hulp projecten 135 129,8 112 138,3 23
Overige bedrijfskosten 3 2,9 4 4,9 -1

Totaal lasten 138 132,7 117 144,4 21

Resultaat -34 -32,7 -36 -44,4 2

1.5 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

31-12-2021 31-12-2020

x 1.000
€ % € %

Financiële structuur

Activa

Materiële vaste activa 1 0,4 1 0,4
Vorderingen en overlopende activa 1 0,4 3 1,0
Liquide middelen 243 99,2 275 98,6

245 100,0 279 100,0

Passiva

Eigen vermogen 241 98,4 276 98,9
Kortlopende schulden en overlopende passiva 4 1,6 3 1,1

245 100,0 279 100,0
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31-12-2021 31-12-2020

x 1.000
€ €

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen en overlopende activa 1 3
Liquide middelen 243 275

244 278

Kortlopende schulden en overlopende passiva -4 -3

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
240 275

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1 1

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 241 276

Financiering

Eigen vermogen 241 276

Wij vertrouwen erop u hiermee toereikend te hebben geïnformeerd. Tot het geven van een nadere
toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

GT Bunck Accountants Belastingadviseurs

Origineel getekend door G.T. Vermeulen AA
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2. Bestuursverslag

Bestuursverslag behorende bij jaarverslag 2021

De rechtspersoon
De Stichting4Life is opgericht op 22 mei 2003 en is gevestigd te Mijdrecht.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
30188682. ANBI nummer: 8127.78.728. 

De adresgegevens van de stichting zijn:
Stichting 4 Life
Noorddammerlaan 124
1187 AG Amstelveen

Doelstelling van de organisatie:

a. het inzamelen van gelden voor ontwikkelingsprojecten in Afrika;
b. maatschappelijk verantwoord werken, transparant zijn en desgevraagd verantwoording afleggen.

Organisatie
Sinds we in 2019 gestopt zijn met het maken en verkopen van sieraden, ligt de focus van
Stichting4Life volledig op het bieden van kansen aan kinderen in Kibera. Middels onze
scholingsprogramma´s en het extra aandacht geven aan het helpen van kinderen om van
kinderopvang uiteindelijk naar werk te gaan.
Het jaar 2021 heeft helaas nog voor een groot deel in het teken van Covid-19 gestaan. De scholen
zijn ook in Kenia in 2021 nog een deel dicht geweest. In 2020 zijn we begonnen met verlenen van
voedselhulp aan kwetsbare families en dat hebben we in 2021 doorgezet. Dit betekent dat we per
school ongeveer 30 families helpen en totaal aan 120 families 1x per maand voedsel is uitgedeeld.  

In 2021 zijn door Covid-19 de meeste evenementen niet doorgegaan. Wel is er net als in 2020 in
februari een online spinning event gehouden wat een zeer goede opbrengst heeft opgeleverd.
Hiermee hebben we families van voedselhulp kunnen voorzien.

Daarnaast zijn we in 2021 begonnen met het Professional Skills Centre programma. In 2021 hebben
10 kinderen de mogelijkheid gekregen om naar een beroeps vervolgopleiding te gaan (bijv. om
kapper te worden of in de horeca te werken). Hiervan hebben 2 kinderen op dit moment al een baan
gevonden. 

In oktober 2021 lukte het voor bestuursleden Linda Janssen en Nancy van der Lans om Kenia weer te
bezoeken. Het was enorm fijn om weer bij alle scholen langs te kunnen gaan en goed om te zien hoe
ze ook in de Covid-19 periode op de scholen goed bezig zijn geweest. Er zijn bijv. diverse
verbeteringen op de scholen aangebracht en op Allsafe secundary school was het computer lokaal
net in gebruik genomen. Daarnaast hebben we de kinderen bezocht die met het Professional Skills
Centre programma zijn begonnen. 

Vooruitblik
Aangezien de financiële situatie van veel ouders door Covid-19 en gestegen voedsel- en
brandstofprijzen is verslechterd, hebben we besloten om ook in 2022 voedselhulp te geven aan
kwetsbare families.  
De focus van Stichting4Life zal zich naast het bieden van kansen aan kinderen in Kibera middels onze
scholingsprogramma´s en kinderopvang in de toekomst nog meer richten op vervolgstudie na de
middelbare school (bijv. via Professional Skills Centre) met het doel om kinderen meer kans te geven
om uiteindelijk een baan te vinden. In 2022 gaan er 20 kinderen na het examen van de Allsafe
secundary school met een vervolgopleiding starten. 
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Actuele stand van zaken
Voor een gedetailleerde beschrijving van alle lopende projecten verwijzen wij u naar de Newsflashes
die op de website staan: www.stichting4life.nl.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de stichting is per 31 december 2021 als volgt samengesteld:
- Marcel Schenk, voorzitter
- Nancy van der Lans, penningmeester
- Linda Janssen

Ten slotte
Alle activiteiten en projecten zouden niet mogelijk zijn zonder vrijwilligers, de steun van onze
zakelijke vrienden, sponsoren, partners, deelnemers aan evenementen en particuliere donateurs. En
daarvoor willen we iedereen graag bedanken! Met alle bijdragen proberen we een heleboel goede
activiteiten te realiseren voor de moeders en kinderen in Nairobi. Met onze projecten kunnen we een
enorm verschil maken in het leven en het toekomstperspectief van 1.600 kinderen en vrouwen! 

Mijdrecht, 30 juni 2022

M.R. Schenk
voorzitter

N.S.R. van der Lans
penningmeester

L.P. Janssen
Algemeen bestuurslid
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3.1 Balans per 31 december 2021 

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 685 1.094

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 500 2.500

Liquide middelen 3 243.087 275.371

244.272 278.965

PASSIVA

Eigen vermogen 4 

Stichtings-
kapitaal - -
Bestemmingsfondsen 128.086 150.638
Vrij besteedbaar vermogen 113.164 124.931

241.250 275.569

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

5 

3.022 3.396

244.272 278.965

Samenstellingsverklaring afgegeven 8
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020

€ € € €

Baten 6 104.452 80.591
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen

7 

409 755

Structurele hulp projecten 8 135.190 112.087
Overige bedrijfskosten 9 3.070 3.968

Totaal lasten 138.669 116.810

Bedrijfsresultaat -34.217 -36.219

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

10 
- 7

Rentelasten en soortgelijke kosten 11 -102 -

Som der financiële baten en lasten -102 7

Resultaat na belastingen -34.319 -36.212

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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3.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting 4 Life is feitelijk en statutair gevestigd op Noorddammerlaan 124, 1187 AG te Amstelveen
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30188682.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting 4 Life bestaan voornamelijk uit: het inzamelen van gelden voor
ontwikkelingsprojecten in Afrika.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting 4 Life zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-
zonder-winststreven (Rjk C1). Door het bestuur wordt een begroting opgesteld maar gezien de
functie die het bestuur aan de begrotingcijfers toekent is het niet zinvol om deze als vergelijkende
cijfers op te nemen in de jaarrekening.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

De posten in de jaarrekening van Stichting 4 Life  worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele
als de presentatievaluta van Stichting 4 Life.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen
de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in
de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening
voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het
betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument
niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting
op de Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief
transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering en worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste
verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

De bepaling van het resultaat

Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en lasten over dezelfde
periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties
zijn verricht door verkoop en levering. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde
van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn.

Samenstellingsverklaring afgegeven 11



STICHTING 4 LIFE, AMSTELVEEN

Omzetverantwoording

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. De afschrijvingen worden gebaseerd op
de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 12.801
Cumulatieve afschrijvingen -11.707

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.094

Mutaties 

Afschrijvingen -409

Saldo mutaties -409

Stand per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 12.801
Cumulatieve afschrijvingen -12.116

Boekwaarde per
31 december 2021 685

Materiële vaste activa: Economische levensduur
Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
Afschrijvingspercentage 20,00

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €
2  Vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren 500 2.500

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 500 2.500

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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31-12-2021 31-12-2020

€ €
3  Liquide middelen

Rabobank 243.087 275.371

4  Eigen vermogen

Stichtings-
kapitaal

Bestem-
mingsfond-

sen

Vrij
besteedbaar

vermogen

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021
- 150.638 124.931 275.569

Mutatie uit resultaatverdeling - -22.552 -11.767 -34.319

Stand per 31 december 2021 - 128.086 113.164 241.250

31-12-2021 31-12-2020

€ €
5  Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 30 59
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.387 2.387
Overige schulden en overlopende passiva 605 950

3.022 3.396

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.387 2.387

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen algemene kosten 605 950

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

6  Baten

Resultaat verkoop sieraden - -1.500
Fondsenwerving evenementen 12.825 30.562
Lidmaatschap Businessclub en donaties 91.627 55.985
Climb4school Chinese Muur - -4.456

104.452 80.591

7  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 409 755

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 409 755

8  Structurele hulp projecten

Structurele hulp projecten 135.190 112.087

9  Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 902 784
Algemene kosten 2.168 3.184

3.070 3.968

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 90
Kosten website 902 694

902 784

Algemene kosten

Verzekeringen 272 385
Accountantskosten 259 500
Administratiekosten 737 683
Bankkosten 900 1.230
Niet-verrekenbare BTW op kosten - 386

2.168 3.184

10  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente - 7

11  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 102 -

Samenstellingsverklaring afgegeven 15



STICHTING 4 LIFE, AMSTELVEEN

3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Gebeurtenissen na balansdatum

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op het beeld
welke de jaarrekening geeft van het resultaat over het boekjaar alsmede het vermogen en de
opbouw hiervan per balansdatum.

Resultaatverwerking

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van de stichting  is het
resultaat over 2021 van € 34.319 (negatief) als volgt verdeeld:

31-12-2021 31-12-2020

€ €
Resultaatverdeling

Bestemmingsfonds AllSafe budget -22.552 -40.479
Vrij besteedbaar vermogen -11.767 4.267

Totaal -34.319 -36.212

Amstelveen, 30 juni 2022

Stichting 4 Life

Dhr. M.R. Schenk Mw. N.S.R. van der Lans Mw. L.P. Jansen
voorzitter penningmeester bestuurslid

Samenstellingsverklaring afgegeven 16
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