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1.     ORGANISATIE

1.1    Vestiging

De Hanze University Foundation is gevestigd in de vorm van een stichting per 15 december 2009.

1.2    Doelstelling

De activiteiten van de stichting Hanze University Foundation zijn gericht op fondsenwerving t.b.v.:
-  het bevorderen van duurzaam beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden;
-  het kanaliseren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de Hanzehogeschool 
   Groningen door de uitvoering van (aan duurzaam hoger onderwijs verbonden) ontwikkelingssamen-
   werkingsprojecten te stimuleren;
-  het in stand houden van een stelsel van financiële ondersteuning ten behoeve van studenten uit
   ontwikkelingslanden.

1.3    Governance en organisatie

Bestuur
Het bestuur verricht haar taken evenals andere organen onbezoldigd. Het bestuur stelt de 
coordinator en medewerkers aan en houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken (waaronder
jaarplannen en -verslagen). 

Medewerkers
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vanuit de Hanzehogeschool Groningen worden 
de coordinator en projectleiding ingezet. Zij verzorgen primair de informatievoorziening, de
organisatie van sponsoracties en het doelmatig beheer van middelen. 

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling verbindt partijen uit het werkveld aan de Foundation en ondersteunt
de medewerkes bij fondsenwerving.

Toetsingscommissie
De Toetsingscommissie beoordeelt projectaanvragen en doet aanbeveling aan het bestuur over de
toekenning van fondsen.

1.4    Jaarveslag

Het bestuur heeft een afzonderlijk jaarverslag doen opstellen, welke op de website van de stichting
wordt gepubliceerd.

1.5    Administratie

De financiële administratie en het samenstellen van deze jaarrekening zijn verzorgd door het stafbureau 
Financieel Economische Zaken van de Hanzehogeschool Groningen.
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2.      EXPLOITATIEVERGELIJKING

2.1    Vergelijkend overzicht

Het resultaat bedraagt: 18.874€        (voordelig)
Vorig jaar bedroeg dit: 1.578€          (voordelig)
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Exploitatieontwikkeling 2021 2020
€ % € %

Baten 
Kerstactie /lustrum 19.000 46,6 19.000 34,9
Voorjaarsactie (Inspiration breakfast) 6.000 15,1 10.000 18,4
Donaties / acties HG 12.000 30,8 23.000 42,6
Geoormerkte giften 3.000 7,5 2.000 4,0 Exploitatie 39.751 53.695

40.000 100,0 54.000 100,0 verschil: 0 0

Lasten
Besteding andere projecten 21.000 99,3 52.000 99,6
Overige kosten .000 0,7 .000 0,4

21.000 100,0 52.000 100,0
Bedrijfsresultaat 19.000 2.000

Financiële baten/lasten (-/- = nadelig) - - - -
Bijzondere baten/lasten (-/- = nadelig) - - - - Exploitatie 18.874 1.578
Exploitatiesaldo 19.000 19.000 2.000 2.000 verschil: 0 0
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3.       BALANS

ACTIVA 31-12-2021 31-12-20 waarde waarde
verwij- cum.

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk -                  -                    -                    -             -              
Vorderingen (1)                    10.334           3.002             -1 -1 
Liquide middelen (3)                    81.297           68.948           -3 -3 

91.631           71.950           
Toelichting balans 91.631 71.950

Totaal activa 91.631           71.950           verschil: 0 0

PASSIVA

Reserves
Algemene reserve 50.575           48.998           -4 -4 
Exploitatiesaldo 18.874           1.578             -             -4 

(4)                    69.449           50.575           

Vreemd vermogen
Langlopende schulden -                  -                    -                    -             -4 
Kortlopende schulden (5)                    22.181           21.375           -5 -5 
Totaal vreemd vermogen 22.181           21.375           

Toelichting balans 91.630 71.950
Totaal passiva 91.630           71.950           verschil: 0 0
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Evenwicht 0 0

4.      STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021              2020              waarde waarde
Baten verwij- cum.
Baten uit activiteiten en giften 39.751           53.695           zing hoogst
Overige baten -                    -                    Toelichting exploitatie 39.751 53.695

(6)                    39.751           53.695           verschil: 0 0 -6 -6 

Lasten:
Besteding overige projecten (7)                    20.726           51.887           -7 -7 
Overige kosten (8)                    151                230                -8 -8 

20.877           52.117           -             -8 

Subtelling 18.874           1.578             

Financiële baten/lasten (-/- = nadelig) -                  -                    -                    -             -8 
Bijzondere baten/lasten (-/- = nadelig) -                  -                    -                    Toelichting exploitatie 18.874 1.578 -             -8 
Exploitatiesaldo 18.874           1.578             verschil: 0 0 -             -8 
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5.     GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1    Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
(BW) Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij is rekening gehouden met afdeling 11 (vrijstellingen op basis van de
omvang van de rechtspersoon) en de algemeen aanvaarde normen voor een stichting.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De activa en passiva worden
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend 
aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd en lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
worden voorzien.

5.2    Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vaste activa
De vaste activa (indien  aanwezig) wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigings-
kosten, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend
met een eventuele restwaarde. De afschrijvingstermijnen bedragen een vast percentage van de
aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Voorraden
Voorraden (indien en voor zover aanwezig per balansdatum) worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen
verminderd met een eventuele waardedaling in verband met incourantheid of een lagere opbrengstwaarde. 
Deze waardeverschillen komen ten laste van de staat van baten en lasten.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
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5.3    Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling 
Het resultaat (exploitatiesaldo) wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten zijn
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze worden voorzien.

Baten
De baten betreffen de opbrengst van de in het verslagjaar van derden verkregen opbrengsten,
bijdragen en subsidies, na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van
de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekresultaten bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen
voor zover de boekresultaten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financieel resultaat
De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en
–lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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6.      TOELICHTING OP DE BALANS 

31-12-2021 30-12-20
Vorderingen (1)                    

Nog te ontvangen baten mediatheek -                    3.002             Balans 0 3.002
Overig: ten onrechte betaald 10.334           Balans 10.334 3.002

10.334           3.002             Verschil: 0 0

Liquide middelen (3)                    

Rabobank - NL60 RABO 0149 1528 68 81.297           68.948           Balans 81.297 68.948
81.297           68.948           Verschil: 0 0

Reserves
Reserves per 1 januari (4)                    50.575           48.998           
Exploitatiesaldo boekjaar 18.874           1.578             Balans 69.449 50.575
Reserves per 31 december 69.449           50.575           Verschil: 0 0

Kortlopende schulden (5)                    

DIT energy centre Tanzania -                    15.512           
North Coast Medical Training Centre 10.811           
CHPK Kenia 3.000             -                    
Medewerkersreis Kenia 8.370             5.863             

Balans 22.181 21.375
22.181           21.375           Verschil: 0 0

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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7.      TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021              2020              
Baten / activiteiten (6)                    

Kerstactie / lustrum 18.525           18.750           
Voorjaarsactie (Inspiration breakfast) 6.000             9.905             
Donaties / acties HG 12.226           22.891           
Geoormerkte giften 3.000             2.150             Exploitatie 39.751 53.695

39.751           53.695           Verschil: 0 0

Besteding overige projecten (7)                    

North Coast Medical Training Centre 10.811           -                    
Tsiba education Zuid-Afrika -                    5.000             
DIT energy centre Tanzania -                    31.024           
CHPK Kenia scholarships 4.408             5.000             
Geoormerkte giften  (CHPK Kenia) 3.000             5.000             
Medewerkersreis Kenia 2.507             5.863             

20.726           51.887           

Exploitatie 20.726 51.887
Verschil: 0 0

Overige kosten (7)                    

Bankkosten 151                230                
Andere kosten -                    -                    

151                230                Exploitatie 151 230

Verschil: 0 0
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8.      OVERIGE GEVEVENS

8.1    Verbonden partijen

De stichting Hanze University Foundation heeft een nauwe band met de Hanzehogeschool Groningen.
Medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen verrichten diensten voor de stichting. De inzet
van deze medewerkers wordt niet doorbelast  aan de stichting.

8.2    Statutaire regeling resultaatbestemming

Op grond van de statuten staat het saldo ter beschikking van het bestuur van de stichting Hanze
University Foundation. De stichting heeft statutair geen winstoogmerk en doet geen uitkeringen aan 
oprichters of aan degenen die deel uitmaken van haar organen of aan anderen.

8.3    Resultaatbestemming 

Het resultaat over het voorgaande boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve.
Het resultaat over het huidige boekjaar is afzonderlijk gepresenteerd onder de overige reserves ten 
behoeve van de besluitvorming door het bestuur.
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9.      BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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