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Aan het bestuur van  

Stichting Green Safaris Conservation Foundation 

Rembrandtlaan 8 

1272GN  Huizen      

 

Schiphol-Rijk, 10 maart 2022 

 

Geacht bestuur,  

 

Hierbij brengen wij het rapport uit over het boekjaar 2021 van uw onderneming. 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur 

De jaarrekening van Stichting Green Safaris Conservation Foundation te Naarden is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per  

31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze 

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. 

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook 

uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 

onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de 

jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Green Safaris Conservation Foundation Wij 

hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 

oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 

de door u verstrekte gegevens. 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
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Toelichtende paragraaf 

Wij vestigen de aandacht op punt 9.1 in de toelichting op de jaarrekening, waarin de betekenis van de 

COVID-19-pandemiecrisis is beschreven. 



 

 

  

 

 - 6 van 17 -  

2 RESULTATEN 

2.1 Ontwikkeling resultaat 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 11.109, tegenover € 8.733 over 2020. Ter 

analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 

  2021   2020   

  
€ % € % 

Baten 216.390 100,0 285.476 100,0 

Besteed aan de doelstellingen -200.172 -92,5 -268.175 -93,9 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 16.218 7,5 17.301 6,1 

Overige bedrijfskosten         

Kantoorkosten 1.211 0,6 1.327 0,5 

Algemene kosten 2.750 1,3 908 0,3 

          

Som der vaste kosten 3.961 1,8 2.235 0,8 

Exploitatieresultaat 12.257 5,7 15.066 5,3 

Financiële baten en lasten -1.148 -0,5 -6.333 -2,2 

Overschot 11.109 5,1 8.733 3,1 

 

 

  

2.2 Ondertekening 

 

 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Erwin Bakker 

 



 

 

  

JAARREKENING 2021 



 

 

 

Stichting Green Safaris Conservation Foundation  

  
 

 

 - 8 van 17 -  

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

3.1 Activa 

(na resultaatbestemming)   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  
€ € € € 

Vlottende activa         

Liquide middelen   97.889   86.780 

     

Totaal 
  

97.889 

  

86.780 
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3.2 Passiva 

(na resultaatbestemming)   

31 december 

2021   

31 december 

2020 

  
€ € € € 

Eigen vermogen         

Bestemmingsreserves 97.889   86.780   

 

  97.889   86.780 

Totaal 
  

97.889 

  

86.780 
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4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  2021 2020 

  
€ € 

Baten 216.390 285.476 

Som der exploitatiebaten 216.390 285.476 

Besteed aan de doelstellingen 200.172 268.175 

Overige bedrijfskosten     

Kantoorkosten 1.211 1.327 

Algemene kosten 2.750 908 

      

Som der exploitatielasten 204.133 270.410 

Exploitatieresultaat 12.257 15.066 

Financiële baten en lasten     

Rentelasten en soortgelijke kosten -469 -473 

Overschot 11.109 8.733 
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5 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Green Safaris Conservation Foundation bestaan voornamelijk uit het 

collecteren en beheren van fondsen ter ondersteuning van de instandhouding en/of de ontwikkeling van 

de gemeenschappen in sub-Sahara Afrika, ten behoeve van de instandhouding van het Afrikaanse wild 

in het algemeen en/of het verbeteren van levensonderhoud van gemeenschappen in de omgeving van 

de (safari-) lodges die in eigendom zijn van of duurzaam worden geëxploiteerd door  

Green Safaris Fund I B.V. 

Locatie feitelijke activiteiten 

Stichting Green Safaris Conservation Foundation, statutair gevestigd te Naarden, is feitelijk gevestigd op 

Rembrandtlaan 8, 1272GN te Huizen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 

69422710. 
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6 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

6.1 Algemeen 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 

die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Omrekening van vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen 

de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 

koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

6.2 Grondslagen voor waardering activa 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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6.3 Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 

De donaties bestaan uit de aan de verslagperiode toe te rekenen donaties. 

Brutomarge 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het hele jaar dat zij zijn 

toegezegd of, voorzover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar 

waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  
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7 TOELICHTING OP BALANS 

7.1 Liquide middelen 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  
€ € 

Banktegoeden     

Rabobank EUR 97.792 69.410 

Rabobank USD 97 17.370 

Totaal 97.889 86.780 

7.2 Eigen vermogen 

  

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  
€ € 

Bestemmingsreserves 97.889 86.780 

Bestemmingsreserves 2021 2020 

  
€ € 

Stand 1 januari 86.780 78.047 

Overschot lopend boekjaar 11.109 8.733 

Stand 31 december 97.889 86.780 



 

 

 

Stichting Green Safaris Conservation Foundation  

  
 

 

 - 15 van 17 -  

8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

8.1 Baten en brutomarge 

  2021 2020 

  
€ € 

Baten     

Donaties Derden 18.965 13.721 

Donaties Green Safaris Fund I B.V. 197.425 271.755 

  216.390 285.476 

Besteed aan de doelstellingen     

Kafue National Park, Zambia 32.596 61.312 

Likoma Island, Malawi 58.096 107.593 

Livingstone , Zambia 93.202 85.428 

South Luangwa 16.278 13.842 

  200.172 268.175 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 16.218 17.301 

8.2 Overige bedrijfskosten 

  2021 2020 

  
€ € 

Kantoorkosten     

Automatiseringslasten 1.211 1.327 

      

Algemene kosten     

Accountantskosten 2.750 908 

      

Totaal 3.961 2.235 



 

 

 

Stichting Green Safaris Conservation Foundation  

  
 

 

 - 16 van 17 -  

8.3 Financiële baten en lasten 

  2021 2020 

  
€ € 

Rentelasten banken     

Bankkosten -469 -473 

      

Valutakoersverschillen -679 -5.860 

Financiële baten en lasten -1.148 -6.333 
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9 OVERIGE TOELICHTINGEN 

9.1 Bijzondere posten 

Uitzonderlijke posten 

De wereldeconomie wordt sinds begin 2020 getroffen door de COVID-19-pandemiecrisis, hetgeen 

bijzondere risico’s met zich brengt. Ook Stichting Green Safaris Conservation Foundation wordt hierdoor 

beïnvloed. De uiteindelijke duur en de omvang van de effecten van de crisis laten zich - nog 

steeds - moeilijk voorspellen. De Nederlandse overheid heeft bekend gemaakt dat zij er alles aan zal 

doen om bedrijven en burgers door deze crisis te loodsen. In het buitenland zijn vergelijkbare 

maatregelen getroffen. Mede gezien deze - indien wenselijk geachte - ondersteuning hebben wij er 

vertrouwen in dat de stichting deze economische crisis zal doorstaan. 

9.2 Werknemers 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam. 

9.3 Ondertekening 

Huizen, 10 maart 2022 

Naam Handtekening 

   

C.M.G. Huijskes- van 

Doorne  

  

V.P.  Kouwenhoven  

  

V.J.M.  Staleman-Smit  

  

I. de Heus - Verstraten  

 

  

 


