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Kerncijfers
Oprichting en inschrijving
Op 9 december 2016 is de Stichting Laudame Charity bij
notariële akte opgericht.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 856995502.
De stichting is door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2018
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze verantwoording bevat de periode 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2020.

€
€
€

300 directe opbrengsten 2020
66 totaal kosten 2020
234 netto-impact
100,0%
-22,0%
78,0%
-1500,0%
-1422,0%
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opbrengsten 2020
kosten 2020
netto-impact
besteding aan doelstelling
onttrekking aan vermogen
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Voorwoord
Kerncijfers
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Voorwoord
In uw handen of op uw scherm het jaarverslag 2020
van de Stichting Laudame Charity.
Al jaren voor de oprichting van Stichting Laudame
Charity had Laudame Financials besloten jaarlijks een
‘Laudame-doet’-actie te houden, waarmee de
organisatie zich een dag inzet voor een goed doel. Het
is de wens om naast financiële ondersteuning voor
verschillende projecten te ondersteunen door de inzet
van eigen medewerkers. Daarbij kan morgen een
verschil gemaakt worden, maar moet het vooral op de
lange termijn tot verbetering leiden. Door de
toename van de activiteiten is besloten om vanuit een
eigen stichting concrete projecten te kunnen
ondersteunen. Tegen deze achtergrond werd Stichting
Laudame Charity eind 2016 opgericht.

Op de laatste pagina’s van dit verslag vindt u de
begroting voor 2021. In 2021 zullen wij ons focussen
op de samenwerking met Stichting House of Hope en
ons oriënteren op andere mogelijkheden om met het
gehele team of in kleinere groepjes een bijdrage te
kunnen leveren aan blijvende verbetering. Dank ook
voor de collega’s die hiervoor reeds hun input hebben
aangedragen.

Gilles Kok, voorzitter

In 2020 was het, door Covid19, voor Laudame Charity
zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking met
stichting House of Hope voort te zetten en activiteiten
voor en met het team te organiseren.
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Bestuursverslag
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Bestuursverslag
Netto-opbrengst in 2020
De totale netto-opbrengst van Stichting Laudame
Charity bedroeg in 2020 € 300. Het overgrote deel van
deze opbrengsten is bestemd voor stichting House of
Hope.
Wij danken onze sponsors, waarbij wij nadrukkelijk de
relaties en collega’s van Laudame Financials willen
noemen!

Gesteunde goede doelen in 2020
Stichting House of Hope
Stichting House of Hope is een sociaal initiatief op
Rotterdam-Zuid.
Honderden
vrijwilligers
en
wijkbewoners zetten zich, onder leiding van een klein
team professionals, in voor een betere wijk.
Activiteiten in 2020
In 2020 hebben de volgende (organisatorische)
activiteiten plaatsgevonden:
•
Voortzetting samenwerking met House of Hope
•
Oriëntatie op samenwerking met Stichting
Present
•
Sponsoring studie Moureen via HoH
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Bestuursverslag
De geplande wielertour in mei 2020 heeft niet kunnen
doorgaan wegens de maatregelen rondom Covid-19.
In 2020 zijn er daarom geen opbrengsten opgehaald
vanuit die activiteit.

Activiteiten in 2020
•
Begeleiding en betalen van een studie voor
Moureen van HoH
•
Wielertour voor HoH – gecanceld ivm Covid19
•
Excel-cursus voor deelnemers vanuit HoH gecanceld ivm Covid19
•
Organisatie BBQ voor doelgroep HoH – gecanceld
ivm Covid19
•
Donatie aan Stichting Why Not
•
Donatie aan Stichting Mercy Ships
•
Donate aan Stichting Friends of Stars

Bestuur
Begin 2020 heeft Johanna Roeleveld de functie als
penningmeester van Johan Klop overgenomen. De
bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Alle werkzaamheden van de bestuursleden vinden op
vrijwillige basis plaats. De bestuurders ontvangen
geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat sinds begin 2020 uit:
Naam
Gilles Kok
Niels van der Plas
Johanna Roeleveld
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Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Lid sinds
2017
2018
2020
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Bestuursverslag
Doelstelling
Stichting Laudame Charity heeft de missie om vanuit
maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen
bijdragen aan een menswaardig bestaan voor mensen
in nood. Vanuit deze missie is de doelstelling
geformuleerd, die uiteen valt in de volgende
onderdelen:
•
het ondersteunen van mensen en projecten ten
einde mensen waar ook ter wereld een
menswaardig bestaan te kunnen laten leiden;
•
het (financieel) steunen van organisaties en
instellingen die zich inzetten van het sub a.
gemelde belang doch ook van andere zaken van
algemeen belang in en buiten Nederland;
•
bij het hiervoor gemelde wordt gestreefd naar
een lange termijn samenwerking zodat
daadwerkelijk
vooruitgang
kan
worden
gerealiseerd;
•
het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijke kan zijn.

Vergaderingen en overleggen
Gedurende 2020 hebben diverse vergaderingen en
overleggen plaatsgevonden.
Als meest in het oog springende onderwerpen zijn
aan de orde geweest:
•
Selectie van goed(e) doel(en) waar de fondsen
aan besteed worden;
•
Plannen van de activiteiten door het wielerteam;
•
Plannen van nieuwe activiteiten voor HoH
•
Evaluatie van het doel en de activiteiten;
•
De financiële rapportage.

Met het gehele bestuur (3 personen) hebben 3
overleggen plaatsgevonden waarbij ideeën zijn
uitgewisseld en voorstellen zijn besproken voor
activiteiten en doelen. Daarnaast zijn door collega’s
van Laudame Financials diverse ideeën aangereikt,
zowel per emails als op teamvergaderingen.
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Financieel
verslag 2020
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Financieel verslag 2020
Staat van baten en lasten over 2020 (in €)
2020
BATEN
Directe opbrengsten
LASTEN
Besteding doelstelling
Kosten werving en organisatie

SALDO BATEN EN LASTEN

2019

(1)

300

3.470

(2)
(3)

4.500
66
4.566

5.180
134
5.314

(4.266)

(1.844)

Toelichting
(1) Directe opbrengsten betreffen de
door onze stichting ontvangen
sponsorbedragen.
(2) In 2020 is door het bestuur besloten
de ontvangen gelden over de
volgende doelen te besteden:
▪ House of Hope
▪ Stichting Why Not
▪ Stichting Mercy Ships
▪ Stichting Friends of Stars
(3) De kosten werving en organisatie zijn
kosten Kamer van Koophandel en
bankkosten.
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Financieel verslag 2020
Netto-opbrengst versus saldo van baten en lasten (in €)

BATEN
Kosten werving en organisatie
NETTO-IMPACT
Besteding doelstelling
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

(1)
(2)

2020
300
66
234
4.500
(4.266)

2019
3.470
134
3.336
5.180
(1.844)

Toelichting
In dit overzicht is de berekening van de
netto-opbrengst (een in deze
verantwoording gebruikte term)
toegelicht.
(1) De netto-opbrengst is het saldo van
de baten en de kosten van werving en
organisatie.
(2) Het saldo van de baten en lasten
wordt toegevoegd aan het vermogen.
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Financieel verslag 2020
Balans per 31 december 2020 (in €)
2019
ACTIVA
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Vermogen:
Continuïteitsreserve
Overige reserve

Overige schulden
TOTAAL PASSIVA

2020

(1) €
€

18.759 €
18.759 €

15.993
15.993

(2) €
(3) €
€

100 €
16.749 €
16.849 €

100
12.483
12.583

(4) €
€

1.910 €
18.759 €

3.410
15.993

Toelichting
(1) De liquide middelen betreffen het saldo
op de rekening die wordt aangehouden
bij Rabobank.
(2) De continuïteitsreserve wordt berekend
op basis van de verwachte kosten van
organisatie voor 1 jaar.
(3) De overige reserve staat ter vrije
beschikking voor de primaire
doelstelling.
(4) De overige schulden betreffen de ultimo
boekjaar door te storten giften en een
rekening-courant verhouding met
Laudame Financials B.V.
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Financieel verslag 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Het financieel verslag is opgesteld naar de grondslag
van historische kosten. De waardering van activa en
passiva is, voor zover niet anders vermeld, tegen
nominale waarde.
Waardering
Vorderingen, liquide middelen en schulden:
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn
opgenomen tegen de nominale waarden. Voor
eventueel dubieuze vorderingen wordt een
afwaardering toegepast.
Continuïteitsreserve:
Voor de continuïteit van de stichting wordt een
reserve aangehouden. De reserve wordt vastgesteld
door het bestuur.
Bestemmingsreserve/overige reserve:
Voor de bestemming van middelen zoals besloten
door het bestuur wordt een reserve gevormd.

Resultaatbepaling
Algemeen:
Het saldo van de baten lasten wordt bepaald als het
verschil tussen de totale baten en de totale lasten.
Baten:
Baten worden verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben.
Als baten worden zowel directe baten als indirecte
baten begrepen. Onder indirecte baten worden
directe bijdragen aan goede delen begrepen, waar
door de stichting inspanningen voor zijn geleverd.
De baten uit sponsoring in natura (zoals
schaatstenues, reis- en verblijfkosten) worden niet tot
uitdrukking gebracht in de staat van baten en lasten.
Lasten:
Uitgaven die goedgekeurd zijn door het bestuur
worden verantwoord in het jaar waarin de uitgave is
gedaan of het besluit is genomen.
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Financieel
Begroting
2021
verslag 2018

Begroting 2018 - Stichting Laudame Charity
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Begroting 2021
Begroting baten en lasten 2021 (in €)

begroting 2021 werkelijk 2020
BATEN
Directe opbrengsten
Totaal baten
LASTEN
Besteding doelstelling
Kosten werving en organisatie

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2.500
2.500

300
300

4.500
200
4.700

4.500
66
4.566

-2.200

-4.266
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Ondertekening
Ondertekend te Rotterdam, 19 februari 2021
Het bestuur:

Gilles Kok, voorzitter

Niels van der Plas, secretaris

Johanna Roeleveld, penningmeester
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