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Rapport van bevindingen inzake de jaarrekening 2021 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij een aantal specifieke werkzaamheden verricht met 

betrekking tot de, onder verantwoordelijkheid van uw penningmeester, opgestelde jaarrekening 

2021.  

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde richtlijnen inzake opdrachten tot het verrichten van specifieke werkzaamheden. De 

opdracht houdt in dat op de in de jaarrekeningen opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen 

geen controle is toegepast.  

Als bijlage treft u aan: 

Bijlage 1: de jaarrekening 2021 

Uitkomst verrichte werkzaamheden 

1. Wij hebben vastgesteld dat de gegevens uit de financiële administratie aansluiten op de
jaarrekening 2020 van de Stichting Kalahari Kontakt.

Wij hebben ten aanzien van de gegevens opgenomen in de jaarrekening 2021 het volgende 
vastgesteld: 

2. Dat de verantwoorde liquide middelen zijn ontleend aan afschriften van de desbetreffende
bankinstellingen.
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Overige punten 
 

Oprichting, doelstelling en activiteiten  

De stichting is opgericht op 14 juli 1991. 
De statutaire naam van de stichting is Stichting Kalahari Kontakt. In het dagelijks verkeer 

gebruikt de stichting de naam: Kalahari Support Groep (KSG). 
  

De doelstelling van de stichting is  

- Het ontwikkelingsproces te ondersteunen van de inheemse bevolking van de 
Kalahari-regio in Zuidelijk Afrika; in het bijzonder van de Bushmen, waar mogelijk 

in samenwerking met andere bevolkingsgroepen. De stichting gaat ervan uit dat 
dit proces het best gediend is door duurzame, ecologisch verantwoorde 

ontwikkelingsprogramma´s die met participatie van de lokale bevolking opgezet 
en uitgevoerd worden. 

  

- Het wekken van belangstelling in Nederland en Europa voor de Kalahari en de 
lokale bevolking door het verspreiden van kennis over het ontwikkelingsproces in 

die streek. Daarnaast wil de stichting waar nodig als tussenpersoon fungeren voor 
communicatie, fondswerving en/of voorlichting met betrekking tot het 

ontwikkelingsproces van de Kalahari-bevolking. 

 
ANBI 

De stichting is als algemeen nut beogende instelling erkend door de belastingdienst 
Den Bosch en als zodanig sinds 1 januari 2009 ingeschreven in het ANBI-register.  

 
Behoudens vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten ontvangen bestuursleden geen 

bestuursvergoeding. 

 
Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41184942 en 
heeft als RSIN nummer 8167.57.847. 

 

 Toegepaste waarderingsgrondslagen 
Bij het opstellen van de jaarrekeningen bent u uitgegaan van de navolgende 

waarderingsgrondslagen: 
 

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. 

 
Voorraden 

Sinds 2013 wordt de voorraad goederen op € nihil gesteld. 
  

Vorderingen 
Per balansdatum was € 70 (ultimo 2020 € 84) te vorderen wegens verkoop kalenders. Een 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet nodig geacht.  

 
Nog te betalen 

Per balansdatum nog te betalen kosten Afrika festival € - (ultimo 2020 € 417). 
 

Resultaatbepaling 

De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze 
gerealiseerd zijn; verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 
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Resultaat, winstbestemming en vermogen 
In boekjaar 2021 werd een voordelig resultaat behaald van € 475 (2020: nadelig € 2.503). 

De algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 € 5.944 (31 december 2020:  

€ 5.469).  
 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de 

inhoud van deze rapportage verder toe te lichten. 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

ZWEERS .  WIJBENGA  BV  

 

 

 

 

Rob Wijbenga 
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Stichting Kalahari Kontakt/Kalahari Support Groep (KSG) 

 

Balans per  31-12-2021  31-12-2020   31-12-2021  31-12-2020 

         
Vorderingen  70  84     Algemene reserve  5.944            5.469 

ING 767  695     Nog te betalen  -                417          

ASN internet 5.107  5.107         

           

         
 5.944  5.886   5.944  5.886 

 

 

Staat van baten en lasten    

  2021 2020 

Baten     

 Kaarten -  12  

 Fabels 45  -  

 Craft 23  230  

 Art 1.270            -   

 Boeken 50  -  

 Kalenders 840  -  

 Terugbetaalde porti kalenders 168  -  

 Giften  289  965  

 Rente  -  2  

  

 

2.685  1.209 

      

Lasten     

 Fabels -  -  

 Craft 32  1.361  

 Art 350  727  

 Kalenders incl. verzendkosten 871  -  

 Contributie ZAMnet, ZAVM  44  44  

 Bankkosten 168  126  

 Bestuur, administratie, reis-en vergaderkosten 125  -  

 Afrika festival -417  417  

 Donaties  1.037  1.037  

      2.210  3.712 

      

 Resultaat   

   

475  

 

2.503- 
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