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Aan het bestuur van
Stichting DARE
Lossersestraat 290
7525 PG  Enschede

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 8.054, waarbij in het boekjaar het totaal aan ontvangen giften, het aan goede doelen bestede 
bedrag, met € 1.540,- 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                ACCOUNTANTSCONTROLE

Door de stichting is geen opdracht verstrekt voor een deskundigenonderzoek, zoals vermeld
in artikel 2:393 lid 1 BW.

Nieuw-Amsterdam, 22 januari 2019

Nijmeijer Administratieve Dienstverlening

E.J. Nijmeijer 

Nijmeijer
Administratieve
Dienstverlening

Nummer KvK: 51155478    - -    IBAN : NL32 RABO 0158 0454 59   - -    BTW-nummer; NL 1036.17.917.B.01
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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 Sifa. Laatstelijk zijn de statuten, waaronder de naam,
ten overstaan van notaris R. Mollema te Oldenzaal gewijzigd.  De activiteiten worden met ingang van
voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van Stichting DARE.
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Inleiding:

Stichting DARE is het persoonlijk initiatief van Klaas en Els Eeftingh. De stichting is opgericht in 2009. De
naam van de Stichting DARE heeft diverse betekenissen, die erg goed aansluiten bij de doelstelling van de
stichting.

Doelstelling:

In het Latijn betekent DARE 'geven' en in het Engels betekent DARE '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. 'Durven'  staat voor ondernemerschap, het heft in eigen hand nemen, bouwen aan je
eigen toekomst.

Stichting DARE heeft zich ten doel gesteld kansarme kinderen, waar ook ter wereld, structureel te
ondersteunen. We investeren in voorzieningen waarmee men uiteindelijk hun eigen leven kan verbeteren.
Uitgangspunt is daarbij, dat het project niet tot afhankelijkheid leidt.
Wij zijn er van overtuigd dat deze indirecte vorm van hulp duurzamer is en op lange termijn een meerwaarde
op levert ten opzichte van directe hulp. Wij hopen en verwachten dat het effect van deze samenwerking werkt
als een soort oliedruppel op het water die zich vanzelf verder uitspreidt ten gunste van de rest van de
gemeenschap.

Werkwijze van Stichting DARE:

Een project moet passen binnen de doelstellingen van de stichting. Wij zullen altijd een project gaan
beoordelen of het voldoet aan de doelstellingen. Daarnaast willen we graag persoonlijk betrokken worden bij
het project en de uitvoering daarvan.  We voelen ons verantwoordelijk voor de financiële middelen, gekregen
van anderen. Daarom willen wij er op toezien dat deze volgens onze doelstellingen worden ingezet.

Ook privé zullen we ons steentje blijven bijdragen. We bezoeken de lopende projecten geheel op eigen kosten,
om ter plekke vinger aan de pols te houden en de handen uit de mouwen te steken. We vergoeden uit privé
gelden 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 de onze zaken ook regelen, het uitgangspunt blijft: het actief betrekken van de plaatselijke bevolking
bij het bepalen en het uitvoeren van onze hulp. 
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Projecten:

Daar waar Stichting DARE in beginsel directe hulp verschafte aan de Kayoi Primary School in Kenia en aan
enkele andere projecten in Kenia en Tanzania, op het gebied van noodzakelijke voorzieningen om onderwijs te
kunnen bieden (denk aan fatsoenlijke toiletten, veilig water en lesboeken, etc. is het aandachtsgebied na
verloop van tijd verschoven naar het ondersteunen van getalenteerde leerlingen die de Kayoi Primary School
verlaten. Selectiecriterium is dat deze kinderen wel de (hersens) talenten hebben, maar niet de middelen om
verder te komen. 

Sinds 2015 is dit puur het doel van Stichting DARE om elk jaar een student uit te kiezen volgens vastgestelde
selectiecriteria. De Stichting betaalt per jaar de schoolfee, mits de resultaten goed zijn. Dat geldt voor 4 jaar
Secondary School en indien de capaciteiten aanwezig zijn, ook voor 4 jaar University.
 
Dat betekent dat we in een cyclus van 8 jaar kunnen werken met in totaal 8 studenten. Elk jaar als er een
student afstudeert van de Universiteit, kan er een nieuwe schoolverlater van de Kayoi Primary school voor in
de plaats komen. De inschatting van de kosten zijn dat we dit samen met uw donaties (te) kunnen dragen voor
de komende jaren.

Als tegenprestatie moeten "de Kanjers" na hun studie iets terug doen voor de hulp die ze hebben ontvangen. 
Dat kan zijn helpen op de Kayoi school, een andere potentiële kanjer helpen of iets anders voor de
gemeenschap betekenen in een zelfbedacht project.

U helpt ons toch ook?

Weet u een mooie gelegenheid waarin u ons project kunt steunen?  Een alternatief cadeau voor een jubileum?
Wij hopen op uw steun en denken graag met u mee in hoeverre we dit kunnen realiseren met elkaar. Alvast
hartelijk dank!

Doneren kan via rekening NL03 RABO 0111 1680 15 t.n.v. stichting DARE. (www.stichtingdare.nl)

Met vriendelijke groet,

Klaas Eeftingh 
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5                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor resultaatbestemming)

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Nog te ontvangen bedragen 64
Liquide middelen 7.990

 8.054

 8.054

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserve 8.054

 8.054
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2018

€

Reserve

Stand per 1 januari 6.514
Ontvangen giften 4.323

10.837
Studiebeurzen -2.783

Stand per 31 december 8.054
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