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ALGEMEEN



Aan het bestuur van

Stichting DARE  

Neercasselstraat 62  

7581 VT  Losser

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2010 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2010 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 5.890, waarbij in het boekjaar het totaal, aan goede doelen bestede bedragen, de ontvangen

giften met € 767 heeft overstegen, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De

verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde balans

berusten bij u.

2                DESKUNDIGENONDERZOEK

Door de stichting is geen opdracht verstrekt voor een deskundigenonderzoek, zoals vermeld in artikel 2:393

lid 1 BW.

Nieuw-Amsterdam, 10 juni 2011

Nijmeijer Administratieve Dienstverlening

E.J. Nijmeijer 

              



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting DARE bestaat uit het verstrekken van gelden aan goede doelen.

De stichting is door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Hierdoor

zijn giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08195853.

3.2                Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door mevrouw E.A. Eeftingh-Oosting en de heer K. Eeftingh.

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 8 mei 2009 is opgericht Stichting DARE. De activiteiten worden met ingang van

voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van Stichting DARE.

Stichting DARE te Losser
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Van ontwikkelingshulp naar ontwikkelingssamenwerking

Stichting DARE is een organisatie die zich ten doel stelt middels kleinschalige projecten een verschil te

maken voor kinderen over de hele wereld.

Uitgangspunt is samenwerking, waarbij we zoveel mogelijk werk ter plekke aan lokale ambachtslieden willen

uitbesteden. We geven geen noodhulp; we investeren liever in de kracht van de mensen zodat er een duurzame

oplossing kan worden bereikt.

Stichting DARE durft te geven aan kansarme kinderen, waar ook ter wereld!

De naam van stichting DARE heeft in twee talen een bepaalde betekening, die beide erg goed aansluiten bij

de doelstelling van de stichting.

In het Latijn betekent het 'geven' en in het Engels betekent het 'durven'.

Dat zijn twee kenmerken waar onze stichting voor staat: 'geven' betekent voor ons het warme gevoel van

delen, het willen helpen en het voorzien in toekomstmogelijkheden.

Het woord 'durven' staat voor ondernemerschap (hoe kleinschalig dan ook), het heft in eigen hand nemen,

bouwen aan je eigen toekomst.

Werkwijze van Stichting DARE

Alle financiële middelen die de Stichting DARE ter beschikking worden gesteld komen volledig ten goede

aan de kinderen. Niets blijft er aan de beruchte ´strijkstok´ hangen.

We willen het geheel graag kleinschalig en dus transparant en overzichtelijk houden. Wij maken daarom ook

liever geen gebruik van reclame en we doen ook niet actief aan fondsenwerving. Wij hopen dat mensen die

ons verhaal een warm hart toedragen de Stichting DARE bij andere mensen of organisaties introduceren en

eventueel de stichting door middel van een donatie steunen.

Tijdens onze privé reizen houden wij onze oren en ogen open voor mogelijke behoefte aan hulp. Daarnaast

staan wij open voor suggesties van anderen. Er wordt dus niet actief gezocht naar nieuwe projecten. Een

nieuw project moet passen binnen de doelstellingen van de stichting. Daarnaast vinden wij het zelf erg

belangrijk dat wij ons er persoonlijk mee verbonden voelen.

Ook privé zullen we ons steentje blijven bijdragen. We bezoeken de lopende projecten op eigen kosten, om

ter plekke vingers aan de pols te houden en de handen uit de mouwen te steken. We vergoeden uit ons privé

vermogen alle kosten die het runnen en bestaan van een stichting met zich meebrengt. Wij zien dit als een

verrijking van ons rijke en onbezorgde leven, en het levert ons intens veel vreugde en voldoening op.

Hoe wij hier de zaken ook regelen, ons uitgangspunt blijft: het actief betrekken van de plaatselijke bevolking

bij het bepalen en uitvoeren van de hulp.

Meestal zorgen wij voor het geld waarmee benodigde zaken lokaal kunnen worden aangeschaft of

vervaardigd, zoals schoolmeubilair, schoolboeken en het laten bouwen van watertanks of sanitair. Incidenteel

zorgen wij voor het transport van goederen vanuit Nederland.

Stichting DARE te Losser
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Project jaar 2009; Kayoi Primary School in Iten (West Kenia)

Schoolmeubilair (180 tafels en stoelen + bureaus) per container verstuurd. Tevens hebben we ca. 800

schoolboeken en de aanschaf van speelgoed bekostigd.

We kregen een kans om een partij oud Nederlands schoolmeubilair te laten verschepen naar 'onze school' in

Kenia. De oude tafels en stoelen waren in Nederland aan vervanging toe door nieuwbouw en dus overbodig

geraakt; terwijl het er nog erg goed uitzag. Misschien een beetje tegen onze principes in (we laten eigenlijk

liever lokale vaklieden meubilair timmeren), maar deze kans konden we niet laten liggen.

Ons schooltje kon best wel wat tafels en stoelen gebruiken. We hebben een container gehuurd en alles op

transport gezet naar Kenia. Men was helemaal in de wolken.

En wederom hadden we nog wat geld over om het schoolboekenfonds te steunen en nog wat speelgoed aan te

schaffen.

Zie voor verdere informatie onze website; www.stichtingdare.nl

Met vriendelijke groet,

Klaas Eeftingh 

Stichting DARE te Losser
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5                BALANS PER 31 DECEMBER 2010

31 december 2010

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Nog te ontvangen bedragen 12

Liquide middelen 5.878

 5.890

 5.890

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserve 5.890

 5.890

Stichting DARE te Losser
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2010

€

Reserve

Stand per 1 januari 6.657

Ontvangen giften 9.485

16.142

Meubilair school Kenia -10.252

Stand per 31 december 5.890
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