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STICHTING DE EIJKELKAMP FOUNDATION
GIESBEEK
1.

Statutaire doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
1.

2.

2.

Het ondersteunen van bijzondere doelen en projecten met kennis, middelen en
materialen. Bijzondere doelen zijn alle mogelijke doelen waarvan het bestuur het belang
inziet, met name op het gebied van maatschappelijke projecten op het gebied van
duurzaamheid en continuiteit en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doelonder meer te verwezenlijken door het op verzoek
beschikbaar stellen van kennis, materiaal of middelen en het vervolgens volgen van
de voortgang en de resultaten van deze projecten.

Bestuur
Gedurende het jaar 2015 is het bestuur van de stichting gevoerd door:
- De heer AT.M. Eijkelkamp, voorzitter
- Mevrouw M.M. Wijers, secretaris
- Mevrouw I.H. Eijkelkamp, penningmeester
- De heer AR. Knol, lid fondsenwerving
- De heer B. Kelderman, lid communicatie en PR
- De heer H.J. Eijkelkamp, lid projectenwerving

3.

Oprichting vennootschap
Blijkens de akte d.d. 30 november 2011, verleden door notaris Mr. J.A te lindert, werd
de "Stichting De Eijkelkamp Foundation" per genoemde datum opgericht.
Op 17 oktober 2013 heeft er een partiele statutenwijziging plaats gevonden, welke is verleden
door van Anken en te lindert Notarissen.

4.

Verwachte gang van zaken
De exploitatie in 2015 heeft bijna volledig betrekking gehad op het project "de Waterondernemer"
in Benin. De verwachting is dat de totale kosten van dit project uit zullen komen op ruim
EUR 2.500.000,-. Vanuit het Fonds Duurzaam Water is een subsidie beschikbaar van
EUR 1.050.000,-. Via reeds ontvangen en toegezegde sponsorbijdragen alsmede
(extra) kortingen verstrekt door leveranciers is bijna EUR 800.000,- beschikbaar. Dit betekent
dat er nog een tekort is van ca. EUR 700.000,-. Het project loopt nog ca. 4 jaar door.
We hebben er alle vertrouwen in dat we in die 4 jaar via sponsorbijdragen dit gat kunnen
dichten. Hiertoe zijn al diverse acties in gang gezet en staan er ook nog de nodige gepland.

5.

Fiscale positie
Op 28 mei 2012 is er door de belastingdienst een beschikking afgegeven inzake het Algemeen
Nut Beogende Instelling.

~~----------------------_/
ALGEMEEN
~
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STICHTING DE EIJKELKAMP FOUNDATION
GIESBEEK

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(in euro's)

ACTIEF

31-12-2015

31-12-2014

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

187.631

5.663

Overige vorderingen

178.247

7.500

Totaal

365.878

13.163

-7.179

13.163

Overige schulden

373.057

0

Totaal

365.878

13.163

PASSIEF
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

FINANCIELE VERANTWOORDING
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STICHTING
GIESBEEK

DE EIJKELKAMP

FOUNDATION

STAAT DER BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2015
(in euro's)

Jaar

Jaar

2015

2014

Opbrengst

44.836

6.605

Kosten

65.178

5.674

-20.342

931

Resulaat

FINANCIELE VERANTWOORDING

- 5-

STICHTING
GIESBEEK

DE EIJKELKAMP

GRONDSLAGEN

FOUNDATION

VOOR DE WAARDERING

ALGEMEEN
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen
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.

GRONDSLAGEN

VOOR DE WAARDERING

VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd
tegen oninbaarheid.

tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening

Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd

GRONDSLAGEN

tegen nominale waarde.

VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaat
Baten en lasten worden toegerekend

FINANCIELE

aan de periode waarop zij betrekking

VERANTWOORDING
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hebben.

STICHTING DE EIJKELKAMP FOUNDATION
GIESBEEK

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
( in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

31-12-2015

Rabobank, rekeningnummer 0184.8393.78
Ten name van de "Water Ondernemer"
Rabobank, rekeningnummer 0187.6795.92

31-12-2014

7.302

228

180.329
187.631

5.435
5.663

o

7.500

178.247
178.247

7.500

Overige vorderingen
Vordering op A.G.M. Eijkelkamp Holding B.V.
Vooruitbetalingen aan leveranciers

o

EIGEN VERMOGEN
Jaar
2015

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit winstbestemming
Stand per 31 december

FINANCIELE VERANTWOORDING
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Jaar
2014

13.163

12.232

-20.342

931

-7.179

13.163

STICHTING DE EIJKELKAMP FOUNDATION
GIESBEEK

TOELICHTING OP DE STAAT DER BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2015
(in euro's)

Jaar
2015

Opbrengst
Giften
Korting leveranciers
Subsidies

Jaar
2014

7.518
2.113
35.205
44.836

6.605
0
0
6.605

Kosten
Bijdragen in projecten:
- Gelden
- Materialen

38.036
10.711

Verkoopkosten
Kantoor- en advieskosten
Rente- en bankkosten

1.270
4.132
48.747

5.402

6.202
10.069
160
65.178

1.521
21
6.944

Opgemaakt en vastgesteld
d.d. 17 februari 2017

A.T.M. Eijkelkamp
Voorzitter van het bestuur van de Stichting De Eijkelkamp Foundation

FINANCIELE VERANTWOORDING
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Accountants

TILLY

BERK
Baker Tilly Berk N.V.
Kerkenbos 1027
Postbus 10525
6500 MB Nijmegen
T: +31 (0)24 378 48 48
F: +31 (0)24 378 35 68
E: nijmegen@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Stichting De Eijkelkamp Foundation
Giesbeek

Referentie

HG\EA\0052360\000002

BEOORDELINGSVERKLARING

VAN DE ONAFHANKELIJKE

ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting De Eijkelkamp
Foundation te Giesbeek beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid

van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid

van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis
van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het
beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en
uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in
een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige
functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
I

~

an independent member of

BAKER TILLY
INTERNATI.ONAL

Alle erensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer

van Koophandelondernr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants

~AKER
BERK

TILLY

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn
aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht
in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij
geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting De Eijkelkamp Foundation per 31
december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Nijmegen, 21 februari 2017

Baker Tilly Ber N.V.

H.M. Geerts RA

~

an independent member of

BAKER TILLY
INTERNATIONAL

