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JAARREKENING 2019 –Stichting Ready4life International
Bestuursverslag
Algemeen
Het jaar 2019 stond in het teken van de werving van financiële middelen en vrijwilligers voor de
Zuid-Afrikaanse (stichting) NGO Ready4life Trust. Veel werk is verzet in de harmonisatie in
integratie van de websites die beide organisaties hebben. Meer en meer vinden vrijwilligers de
weg naar Ready4life in Zuid-Afrika en meer en meer kan gedaan worden voor kinderen en
jongeren in de townships in Port Elizabeth Zuid-Afrika. Het werkgebied is verder vergroot van
Port Elizabeth en Eastern Cape naar Johannesburg en meer activiteiten worden ontplooid om
het onderwijs in townships scholen te ondersteunen. Veel werk is ook verzet om de kwaliteit
van de programma’s te vergroten en hebben 21st –Century-Skills verder inhoud gekregen met
de oprichting van Ready4lifes 4IR Skills Academy. De Academy huisvest een Netacad van Cisco
en Microsoft trainingscentrum. Daarnaast wordt in samenwerking met verschillende
internationale partners de platform Cities of Learning vorm gegeven. Dit project wordt
gesubsidieerd door de Erasmus+ fund van de EU

Visie
Onze ambitie en droom is dat alle kinderen en jongeren in de townships in Zuid-Afrika die
voorheen niet de mogelijkheid tot goed onderwijs en daardoor in armoede leven, goed en
modern onderwijs kunnen volgen om hun gemeenschap op te bouwen in de 4de Industriële
tijdperk. Want iedereen heeft een unieke set aan talenten gekregen en onderwijs en training
helpen om deze te ontwikkelen. In de 21st eeuw is life-long leren het moto om levenslang deze
unieke talenten blijven te ontwikkelen om in te spelen om een snel veranderende omgeving.

Missie
Wij willen een vooruitlopende fondsenwervende stichting zijn die haar Zuster organisatie
Ready4life Trust in Zuid-Afrika ondersteund bij haar programma’s om onderwijs te verbeteren,
jongeren te trainen en programma’s te ontwikkelen die kinderen en jongeren in staat stelt om
levenslang jezelf te blijven ontwikkelen. De stichting heeft samen met Ready4life Trust een
levendig en groeiend netwerk in Europa en kan toegevoegde waarde creëren voor de sponsors.

Doelstelling
De stichting heeft als belangrijkste doelen het verlenen van financiële en administratieve hulp
in Europa aan Ready4life Trust in Zuid-Afrika, zodat zij haar programma’s kan uitvoeren in lijn
met de visie en missie. Daarnaast is zij het coördinatie centrum in Europa voor Ready4life Trust
om met andere organisaties samen te werken die dezelfde doelen nastreven en in de
gezamenlijkheid programma’s ontwikkelen. Het bevorderen van alle activiteiten die

rechtstreeks of zijdelings verband houdt met de hiervoor beschreven doelstellingen in de
ruimste zin van het woord.
Governance
Het bestuur van Stichting Ready4life Int. Bestond in 2018 uit 3 bestuursleden. Hilda Huizinga als
voorzitter, Ellis van de Riet als secretaris en Jan Huizinga als Penningmeester. Daarnaast zet
Jacco Wolters zich in als coördinator in Zuid-Afrika om de communicatie met de stichting te
onderhouden.

Strijkstokverklaring
Aan de bestuurders is geen bezoldiging betaald en zijn geen leningen, voorschotten of garanties
verstrekt.

Financieel beleid
Totaal is 81.539 aan fondsen geworven in 2019, waaronder € 2.350 aan geoormerkte giften, €
79.142 aan projectgebonden donaties en er zijn geen donaties in natura ontvangen. Onder
‘activiteiten’ worde de gehanteerde wervingsmethoden nader uiteengezet. De besteding aan
projecten bedraagt € 83.103, en geen donaties in natura zijn uitgevoerd. Het
bestedingspercentage van de ontvangen baten in 2018 was 100%. Het beleid voor 2019 was er
op gericht om bestemmingsreserves en fondsen voor Ready4life Trust zoveel mogelijk uit te
betalen wanneer de wisselkoers tussen Rand en Euro gunstig was. Deze reserves werden op
een de spaarrekening van de Ready4life Trust gezet en levert op deze manier 6% rente op
jaarbasis op. De wisselkoers tussen Rand en Euro laat vele pieken en dalen zien en het is een
hele uitdaging om daar goed op te anticiperen. De kosten voor internationaal bankverkeer met
Zuid-Afrika zijn hoog en veelal wordt niet de meest gunstige wisselkoers door banken in
Nederland als in Zuid-Afrika gehanteerd. Daarvoor heeft Stichting Ready4life Int. een
werkrekening voor Ready4life Trust. Zij heeft de beschikking over een bankkaart waarmee
randen werden opgenomen via de pinautomaat op de meeste gunstige girale wisselkoers. Deze
methode is de meeste kosten effectief gebleken. De Zuid-Afrikaanse stichting verantwoorde
deze opnamen. Daarnaast betaald de stichting rekeningen voor Reayd4life Trust als deze in
Euro’s moeten worden voldaan en heeft de Trust de beschikking over een Creditcard op de
werkrekening.
De solvabiliteitratio op balansdatum is 3,14 (31 december 2018: 17,02 ). De liquiditeitspositie
per ultimo 2019 relatief ruim door een acceptabele omvang van de reserves en fondsen. Deze
positie wordt periodiek gemonitord aan de hand van de cockpit (projectoverzicht) en het
bijbehorende banksaldo.
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De verhouding tussen de bestedingen en de wervingskosten en kosten van beheer en
administratie zijn acceptabel, aangezien de Zuid-Afrikaanse stichting zorgdraagt voor de kosten
van overhead.

Donaties in Natura
In 2019 zijn geen donaties in Natura ontvangen.

Doel realisatie
De stichting heeft de volgende projecten en programma’s kunnen ondersteunen.
1.
2.

De opzet van Ready4life 4IR Skill Academy
Financiële bijdrage aan:
kids@school
R4L Expo’s
Swimsafe program
21st Century Skills training
Smart School Project
IT Support For Schools
Bewustwording Campagnes
In de financiële jaarrekening blz 19 is een grafisch overzicht opgenomen van de
verhoudingen in bijdrage in de verschillende programma’s en projecten

Activiteiten
In 2019 vonden verschillende activiteiten plaats voor Stichting Ready4life Int. als gezamenlijke
campagnes voor werven van vrijwilligers en fondsen.
Het jaar begon met een gezamenlijke strategische sessie met Ready4life Trust wat dit jaar te
bereiken en de groei projectie voor de komende jaren.
Er is verder gewerkt met het donateur systeem voor een goede administratie op inkomsten en
contacten. Het ERP-Systeem functioneert heel prettig en is aangeboden door OS financials en is
gecombineerd met in huis ontwikkelde CRM Systeem. Daarnaast heeft Microsoft haar online
platform office365 aangeboden en is er gewerkt om deze integraal te implementeren.
Geadopteerd is de Team App en deze wordt integraal door beide organisaties gebruikt.
In 2019 is het 10 jarige bestaan feestelijk afgesloten en kijken we uit naar de volgende 10 jaar.
In samenwerking met andere Europese en Afrikaanse partners is een Erasmus+ subsidie
aangevraagd om het mogelijk te maken 21st Eeuw skills training te ontwikkelen voor Europa en
Afrika samen met de erkenningssystemen. Met deze subsidieaanvraag is “het leren van elkaar”
belangrijk en zullen verschillende uitwisselingsactiviteiten plaats vinden tussen de
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internationale partners. De partners zijn komen van de volgende landen: Nederland, Nigeria,
Zuid-Afrika en Litouwen. De subsidie is in december 2019 toegezegd.

Toekomst beleidsplan
Aan het einde van het verslagjaar 2019 kan dankbaar worden teruggekeken op de goede basis
die gelegd is voor Stichting Ready4life International om groei mogelijk te maken. Het bestuur is
blij met de steun en bekendheid voor het werk. Het goede doel sluit graag aan bij de behoefte
die leeft in de samenleving bij particulieren, bedrijven dat ze graag geven aan concrete
kleinschalige projecten met weinig overhead die er echt toe doen. Het sluit ook aan bij de
behoefte van vrijwilligers en Universiteiten aan goede opvang en kwaliteitsdienstverlening aan
lokale bevolking van Zuid-Afrika.
De begroting 2019 laat een nihil saldo zien bestaande uit € 89.300 aan opbrengsten en € 89.300
Bijdrage aan doelstellingen, wervingskosten en administratie en beheer. De belangrijkste
(algemene) risico’s en onzekerheden betreffen de solvabiliteit en het instandhouding van de
baten uit fondsenwerving in de toekomst. Er zal meer nadruk worden gelegd op het vergroten
-5van de baten in Natura. De solvabiliteit wordt afdoende
in stand gehouden, doordat er niet
eerder gelden worden uitgeven aan een project, dan dat er is ontvangen. Doordat Ready4life
Trust de meeste kosten voor overhead draagt, wordt er daarnaast niet ingeteerd op het eigen
vermogen. In 2020 zullen bestaande activiteiten als het werven van vrijwilligers voor Zuid-Afrika
verder worden uitgebreid. Daarnaast zal er de campagne worden voortgezet om goed
werkende recente laptops te doneren. Ook zal er een campagne worden ontwikkeld om meer
fondsen te werven onder vrijwilligers en hun achterban. In 2020 wil de stichting nieuwe
bedrijven en organisaties in Nederland en België binden aan het belangrijke werk van de
stichting. De stichting doet het werk met veel passie om het mogelijk te maken dat meer
kinderen en jongeren het onderwijs in Zuid-Afrika goed en modern onderwijs kunnen genieten.

Educate – Equip -- Empower
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1. Balans per 31 december 2019
In euro’s
ACTIVA

Toelichting

12-31-2019

31-12-2018

Vorderingen en overlopende activa

4.1.

750

750

Liquide middelen

4.2.

3 260

4 084

4 010

4 834

Totaal vorderingen en overlopende activa

PASSIVA

Toelichting

Reserves
- conti nui teïts res erve
- bes temmi ngs res erves
- overi ge res erves

4.3.
4.4.
4.5.

4.7.

Schulden op korte termijn
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4 834

350
661
1 725

350
2 475
1 725

2 736

4 550

2 736

4 550

1 274

284

4 010

4 834

4.6.

Totaal reserves en fondsen

4 010

31-12-2018

Reserves en fondsen

Fondsen
- bes temmi ngs fonds en

Totaal activa

31-12-2019

Totaal passiva
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2. Staat van lasten en baten 2019
In euro’s
BATEN

Baten
- Ba ten va n pa rti cul i eren
- Ba ten va n bedri jven
- Ba ten va n verbonden (i nterna ti ona l e)
orga ni s a ti es

Toelichting

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

1 475
875
79 142

5 500
2 500
81 300

1 546
812
61 673

5.1.

Werkelijk
2019

Begroting
2019

83 103

88 960

82 817

83 103

88 960

82 817

250

85
255

245

Som van de lasten

83 353

89 300

83 062

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-1 814

-

-19 031

Bestemming saldo van baten en lasten
- conti nuïtei t res erve
- bes temmi ngs res erve
- overi ge res erves
- bes temmi ngs fonds

-1 814

LASTEN

Toelichting

Besteed aan de doelstellingen
- Bewus twordi ng en voorl i chti ng
- Onders teuni ng Rea dy4l i fe Trus t Zui d-Afri ka

5.2.

Totaal besteed aan doelstellingen

Som va n de geworven ba ten

81 492

89 300

64 031

- Ba ten a l tegenpres a ti e voor de l everi ng va n
producten en/of di ens ten
- Overi ge ba ten

5.2.
5.2.

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Werkelijk
2018

47

Som van de baten

81 539

89 300

64 031

-1 814
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-150
-15 826
150
-3 205
-

-19 031
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3. Grondslagen voor de jaarrekening
Activiteiten
De stichting verleent financiële en administratieve ondersteuning aan Ready4life Trust een ZuidAfrikaanse Stichting die de volgende doelen heeft:
1. Het onderwijs voor kinderen in de townships te ondersteunen en te verbeteren
2. Om township jongeren voor te bereiden op arbeidsmarkt of eigen bedrijf
3. Ondersteuning in modernisering/digitalisering van township scholen.
Algemeen - Stelselwijziging
Tot en met 2017 werd de jaarrekening van de stichting opgesteld conform RJ650 “Fondsenwervende
instellingen”. In artikel 2:10 BW is summier opgenomen een aantal voorschriften waar aan een kleine
fondsenwervende organisatie aan moet voldoen, welke de stichting is en aan voldoet. De Raad voor
Jaarverslaggeving heeft met ingang van 2017 nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. Het bestuur of de
stichting heeft gemeend er goed aan te doen om jaarrekening in lijn te brengen met de nieuwe
richtlijnen om de lezer nog beter inzicht te geven. Deze stelselwijziging heeft geen invloed op het
vermogen en resultaat van de stichting. Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in
de baten en lasten en in de financiële positie van de Stichting.
3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn
zowel de activa als de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Indien noodzakelijk zijn de cijfers 2018 en/of begroting 2018 aangepast om vergelijking met cijfers 2019
mogelijk te maken.
Vorderingen
Debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend
met mogelijke oninbbaarheid.
Liquide middelen
De Liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Overige financiële verplichtingen
Leningen, crediteuren en overige schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Bestemmingsfondsen
Bestemde giften en bijdragen voor nog te realiseren of lopende projecten worden door middel van de
resultaatbestemming aan het betreffende bestemmingsfonds gedoteerd. De in de boekjaar gemaakte
kosten c.q. gedane uitvangen inzake de lopende projecten worden onttrokken aan het betreffende
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bestemmingsfonds door middel van de resultaatbestemming. Beperking in de bestemming worden door
derden aangebracht.
Resultaatbepaling
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Geworven baten
Geworven baten worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag, zonder dat de door
de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.
Donaties, giften en bijdragen worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar
waarin zij zijn ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar dat de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2019
In euro’s

4.1. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2019

31-12-2018

Overl opende a cti va
Borgs om Zuid-Afrika a ns e a mba ss a de

750

750

Totaal

750

750

De wa a rborgs om betreft voor een vis a beta a lde zekerheid a a n de Zui d-Afri ka ans e a mba s s a de voor een
vrijwil l iger va n Rea dy4Li fe Trus t. Deze wa a rborgs om wordt terugbeta a ld zo ga uw vri jwil li ger terugkeert
na a r Nederla nd.

4.2. Liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

Ba nkrekeni ngen en Credi tca rd

3 260

3 740

Totaal

3 260

3 740

De l iqui de mi ddelen zi jn direct opei s ba ar en betreft twee ba nkrekeni ngen bi j de ABNAMRO ba nk en i n
mindering gebra cht op uits ta a nde Creditca rd bedra gen.
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2019, vervolg
In euro’s

Sta nd per 1 ja nua ri
Toevoegi ng
Onttrekki ng

350

Stand per 31 december

350

2018

500

Conform bes tuurs bes luit i s een continuïteits res erve gevormd. De hoogte va n deze
res erve is va s tges teld op de ui tga ven benodigd voor ongehinderde voortga ng va n de projecten.
Op ba s i s va n de CBF richtl ijn heeft het s ti chtings bes tuur bes loten om de norm voor de continuïteits res erve
op ma xi ma a l 1,5 ma a l de ja a rl ijks e kos ten va n de werkorga nis a ti e te s tell en.

Totaal 2019

Totaal 2018

Ready4Life

Op ba s i s va n de kos ten va n de werkorga ni s a tie i n 2019 a d € 250 volgt hierui t da t per 31 december 2019 een
conti nuïtei ts res erve va n ma xima a l € 375 ma g worden a a ngehouden. De conti nuïtei ts res erve is va s tges teld
op € 350 voor 2019.

4.4. Bestemmingsreserves

Sta nd per 1 ja nua ri
Toevoegi ng
Onttrekki ng

1 725

1 575
150

Stand per 31 december

1 725

1 725

In de overi ge res erves worden vera ntwoord de res erves di e het s tichti ngbes tuur nog niet heeft
geoormerkt en vrij zi jn om te bes teden da a r wa a r het s ti chtings bes tuur dit nodig a cht.

150
350

2 475

2 475

18 301

1 814

1 814

15 826

661

2 475

4.6. BESTEMMINGSFONDSEN

Sta nd per 1 ja nua ri
Tota a l ba ten
Tota a l bes tedi ngen

-

Boekwaarde per 31 december

-

Boekwaarde per 31 december

661

0

0

3 205

-

0

Onder de bes temmi ngs fonds en is opgenomen dat deel va n de res erves en fonds en da t een beperkte
bes temmings mogel ijkheid heeft doorda t a ) een derde (de gever) deze beperki ng heeft a angegeven of b)
da t het gel d is i ngeza meld voor een s pecifiek doel. De toevoegingen a an de bes temmings fonds en vl oei en
voort uit het fei t da t giften en (overheids )bijdra gen met een s pecifieke bes temmi ngs zi jn ontva ngen.

2019

2018

Crediteuren

1 274

284

Boekwaarde per 31 december

1 274

284

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er is geen s pra ke van ni et in de ba l ans opgenomen verpl ichti ngen.
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-

3 205

4.7. Schulden korte termijn
Sta nd per 1 ja nua ri
Muta tie res erve fi na nciering a cti va
Toevoegi ng
Onttrekki ng

2018

Totaal 2019

2019

2019

Ready4Life Trust
Zuid-Afrika

4.3. Continuïteitsreserve

4.9. Overige reserves

Totaal 2018

Reserves en fondsen
Het vermogen van de s tichti ng moet op grond van de Richtli jn Vers l a ggeving Fonds enwervende
Ins tell ingen worden onderverdeeld in res erves en fonds en. Onder de res erves worden
vera ntwoord de continuïteits res erve en een gedeel te va n res erves da t door het
Stichti ngs bes tuur na der bes temd is voor bijzondere bes tedings doel einden (zogena a mde
bes temmings res erves ). Onder fonds en worden die gel den opgenomen wa a ra a n door derde
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
In euro’s
5.1. Baten

Doelbestemd:
- Parti cul i eren
- Bedri jven
- Ba ten van verbonden (i nterna ti ona l e) orga ni s ati es
Overige baten
- Betal i ngs vers chi l l en

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

1 475
875
79 142
81 492

5 500
2 500
81 300
89 300

1 546
812
61 673
64 031

47

-

-

81 539

89 300

64 031

47

Stand per 31 december

Grafisch overzicht verdeling baten
2019

2018
2% 1%

3%

1%

Giften en donaties Particulieren.
Giften en donaties bedrijven
Baten levering diensten
97%

96%

Baten van verbonden (internationale)
organisaties
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019, vervolg
In euro’s

Directe kosten
Vers trekte (project)s ubdi es en (project) bijdra gen
Afdra chten a a n verbonden (i nterna tiona l e) orga ni s a ti es
Aa nkopen en wervi ngen
Ui tbes teed werk
Publ ici teit en communi ca ti e kos ten
Pers oneel s kos ten
Hui s ves ti ngs kos ten
Ka ntoor- en a l gemene kos ten
Afs chri jvi ng, rente en ba nkkos ten
Totaal Directe kosten

Totaal 2018

Begroot 2019

Kosten
beheer en
administratie

Totaal 2019

Baten van
verbonden
(internationale)
organisaties
Baten van andere
organisaties
zonder
winststreven

Baten van
subsidies van
overheden

Baten van
Loterijorganisatie
s

Wervingskosten

Baten van
particulieren en
bedrijven

5.2. Toelichting Lastenverdeling

Ondersteuning
Ready4life ZuidAfrika

Voorlichting en
bewust wording

Besteed aan doelstelling

67 964

67 964

80 000

71 661

14 766

14 766

8 570

10 807

373

373

390

77
349

83 103

83 103

88 960

82 894

Indirecte kosten
Ui tbes teed werk
Publ ici teit en communi ca ti e kos ten
Pers oneel s kos ten
Hui s ves ti ngs kos ten
Ka ntoor- en a l gemene kos ten
Afs chri jvi ngen, rente en ba nkkos ten

30
184

30
184

255

168

Totaal Indirecte kosten

250

250

340

168

250

83 353

89 300

83 062

36

36
85

Stand per 31 december

83 103
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Grafisch overzicht doelbesteding Ready4life Trust in Zuid-Afrika naar verschillende projecten

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019, vervolg
In euro’s

2017-2018

2018-2019
Support & research Centrum

7%
2% 6%

2%

Kids@school

2%
4%
3%

21st Century Skills training
Smart School project

8%

19%

12%

Bestedingspercentage lasten
Ui t de toel i chti ng l a s tenverdel i ng bl i jkt da t de kos ten voor Beheer en Admi ni s tra ti e 1 % va n
de tota l e bes tedi ngen bedra gen (begroti ng 2019: 1 % en werkel i jk 2018: 0,9%)

2%

R4L Expo's
SwimSafe programma

Bestedingspercentages

7%
27%

19%

7%

Bestedingspercentage baten
Ui t de toel i chti ng l a s tenverdel i ng bl i jkt da t de bes tedi ngen 102% va n de tota l e ba ten
bedra gen (begroti ng 2019: 100% en werkel i jk 2018: 130%) Va nwege een bel ei ds wi jzi gi ng va n
Rea dy4l i fe Trus t i n Zui d-Afri ka i n het ti jds ti p va n vers turen va n overzi chten voor bi jdra ge i n
kos ten voor vri jwi l l i gers , een gebroken boekja a r en guns ti ge va l uta excha nge ra te, heeft er
een vers chui vi ng pl a a ts gevonden i n de ontva ngs ten va n ba ten en a fdra chten a a n
verbonden (i nterna ti ona l e) orga ni s a ti e. Het s a l do i s ten l a s te gel egd va n de
bes temmi ngs res erve voor Rea dy4l i fe.

5%
44%

12%

9%

IT support voor scholen

3%

Bewustwordingscampagnes
Wervingskosten
Beheer en administratie kosten

Opmerki ng: Deze doel bes tedi ngen zijn i ncl us i ef de ontva ngen gel den i n Zui d-Afri ka .
Rea dy4l i fe Trus t ha nteerd een gebroken boekja a r wel ke l oopt va n 1-3 t/m 28-2

Stichtingsbestuur
Mevrouw H. Hui zi nga
Mevrouw E va n de Ri et
De heer J. Hui zi nga

Grafisch overzicht doelbesteding Ready4life Trust in Zuid-Afrika naar thema's
2017-2018

2018-2019

Aa n de bes tuurders i s geen bezol di gi ng beta a l d en zi jn geen l eni ngen, voors chotten of
ga ra nti es vers trekt. Inges chreven bi j de Ka mer va n Koopha ndel onder nummer 09175484

9%

3%

13%

8%

Support & research Centrum

Voorzi tter
Secreta ri s
Penni ngmees ter

21%

7%
23%

Va s tges tel d d.d.

Ondersteuning onderwijs Township scholen
Jongeren voorbereiden op arbeidsmarkt

42%
13%

Digitalisering van klaslokalen

H. Hui zi nga

Voorzi tter

E. va n de Ri et

Secreta ri s

J. Hui zi nga

Voorzi tter

61%

Bewustwordingscampagnes
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JAARREKENING 2019 –Stichting Ready4life International

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019, vervolg
In euro’s
Overige gegevens
De statuten van de stichting kennen geen bepalingen omtrent de bestemming van het financiële
resultaat. In artikel 12 is opgenomen dat bij ontbinding van de stichting het batig saldo zoveel mogelijk
in overeenstemming met het doel van de stichting moet worden aangewend.
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