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2018 Stichting Musole: samenvatting financiële verantwoording projecten  
Opgesteld door: Monica Commandeur 
 

De stichting staat geregistreerd bij de Belastingdienst als ‘Algemene ANBI’. Voor de verantwoording 
hieronder is geput uit de aanwijzingen voor zowel ANBI-stichtingen met fondsenwerving als  ANBI-
stichtingen zonder (actieve) fondsenwerving. Als basis voor dit verslag geldt een uitgebreide 
onderbouwing, die in het bestuursarchief wordt bewaard op een digitale (offline) gegevensdrager. 
 

Dit verslag bevat het overzicht van de activa en passiva en van de baten en lasten over de projecten, 
die van of namens de stichting schenkingen hebben ontvangen, plus de overige bestedingen. Daarbij 
is een indeling gemaakt naar de typen donaties die zijn ontvangen en de typen bestedingen die zijn 
gedaan. Een toelichting op deze typen staat op de webpagina www.viagroen.nl/anbi-basis-info/. In 
aanvulling daarop volgt hieronder de toelichting op de financiële verantwoording 2018. 
 

Door een misverstand binnen het bestuur is de zakelijk bankrekening die in 2017 is geopend niet in 
gebruik genomen als bankrekening voor schenkingen van de stichting, maar als projectbankrekening 
voor de inkomsten van het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ – en voor de schenkingen aan, en de 
overige bestedingen van de stichting voor dit project. Voor de (wettelijk vereiste) bankrekening voor 
de schenkingen van de stichting zal (nog) een andere oplossing moeten worden gevonden. 
 

Zolang deze situatie voortduurt zal de stichting extra oplettend zijn, dat het ‘…onderscheid tussen de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en die van de projectindieners [duidelijk blijkt] uit de financiële 
verantwoording…’  (zie weergave gesprek met Belastingdienst op www.viagroen.nl/anbi-basis-info/). 
 
Activa en Passiva 
 

 
 
Uitsplitsing activa en passiva per project 
 

 
 

 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/uitzonderingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/uitzonderingen
http://www.viagroen.nl/anbi-basis-info/
http://www.viagroen.nl/anbi-basis-info/
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Toelichting bij Activa en Passiva 
Het overzicht van activa en passiva is eenvoudig, want de stichting bezit geen materiële goederen of 
zaken en kan geen leningen aannemen of schulden aangaan. 
 

De activa bestaan uitsluitend uit liquide middelen in de vorm van eenvoudige donaties of periodieke 
giften en vorderingen in de vorm van niet terug opeisbare voorschotten op periodieke giften.  
 

De passiva bestaan uit zogenaamde bestemmingsreserves (= saldo aan het eind van het kalenderjaar) 
en bestemmingsfondsen: projectgerichte schenkingen en overige betalingen bestemd voor het in 
stand houden en functioneren van de stichting en de projecten. 
 

In de Jaarrekening 2018 van de projecthouders van het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ (Mart & 
Ine) is de Jaarrekening 2017 verwerkt. De totalen van activa en passiva kunnen daarin verschillen van 
de bovenstaande bedragen. De verklaring is, dat de projecthouders aan hun donateurs graag een 
meer compleet beeld willen schetsen van de situatie ter plaatse, dan bij de stichting is ingediend als 
voorstel voor schenkingen.  
 

De activa en passiva van de projecten ‘Inkomstenwerving oudere’ en ‘Vrij van oogpijn verder’ 
betreffen de bestedingen en de voortgang van de verevening van voorschotten. Deze zijn door het 
bestuur afgesproken met Monica als donateur t.b.v. de belastingaftrek van periodieke giften. 
 
Staat van Baten uitgesplitst naar typen donaties en projecten 
 

 
 

Uitsplitsing baten per type donatie en per project 
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Toelichting bij de Staat van Baten per type donaties  
Alle inkomsten in dit boekjaar zijn donaties. Alle donaties zijn gericht gedaan t.b.v. een specifiek 
project, of t.b.v. het functioneren van het bestuur. Diverse posten zijn ook herkenbaar uit de staat 
van activa en passiva. In de kolom ‘cumulatief’ staat het overzicht van de inkomsten voor de 
projecten sinds de start en zal met een maximum van 7 jaar worden betrokken in het overzicht. 
 

De inkomsten voor project ‘Schoolkantine Fiadanana’ (projecthouders Mart & Ine) zijn gestort op een 
projectbankrekening die behoort bij de stichting. De betreft voor een groot deel periodieke giften, 
die door het bestuur zijn als zodanig getypeerd op basis van het ontvangstpatroon dat overeenkomt 
met: https://www.belastingdienst.nl/.../periodieke_en_gewone_giften .  
 

De inkomsten voor de projecten ‘Inkomstenwerving oudere’ en ‘Vrij van oogpijn verder’ 
(projecthouder Monica) zijn volledig gebaseerd op de bestedingen, die namens de stichting zijn 
gedaan vanaf de eigen bankrekeningen van Monica zelf, als bestuurslid. Alleen de doelgerichte 
bestedingen, d.w.z. de bedragen die feitelijk naar Mw. Phiri respectievelijk Namakau als uitvoerders 
zijn gezonden (excl. transferkosten) zijn aangemerkt als voorschotten, die aansluitend zijn omgezet in 
periodieke giften voor een af te spreken periode van 5 jaar. 
 

De bijdrage aan de gezamenlijke bestuurskosten die rusten op de projecten ‘Inkomstenwerving 
oudere’ en ‘Vrij van oogpijn verder’, is ook door Monica betaald vanaf haar eigen bankrekening. Dit 
betreft m.n. het beheer van de domeinnamen en de bijdrage aan de website-hosting. Deze zijn als 
gewone donaties opgenomen in dit verslag.  
  

https://www.belastingdienst.nl/.../periodieke_en_gewone_giften
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Staat van Lasten uitgesplitst naar typen bestedingen en projecten 
 

 

 
 

 
Uitsplitsing lasten per type bestedingen en per project 
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Toelichting bij de Staat van Lasten per type bestedingen  
In 2018 was de omzet van de stichting (totaal – saldo): € 4.609. Alleen de schenking aan 
‘Schoolkantine Fiadanana’ viel met € 4.300 (excl. transfer) boven de grens voor belastingvrijstelling 
(zie ook onderaan bij “Toezicht”). 
 

Er zijn vier schenkingen gedaan aan het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ met een totaalwaarde van 
€ 3.340 (incl. transferkosten). Het project kwam goed op gang. Met de schenkingen aan dit project 
zijn viermaal per week schoolmaaltijden bekostigd voor 250 leerlingen en  is er geïnvesteerd in de 
accommodatie: een overkapte keuken. De maaltijden zijn gevarieerd met vlees en groenten en fruit. 
Bovendien is er een controlesysteem opgezet om de gezondheidstoestand te monitoren. De 
uitvoering van het project is adequaat ter hand genomen door Christine en haar dochter samen. De 
projecthouders Mart & Ine hebben dit jaar een bezoek gebracht aan Fiadanana. Hun Jaarverslag is 
uitgebreid en tot in detail uitgewerkt (vooral) ten behoeve van de donateurs aan dit project.  
 

Er is dit jaar één schenking gedaan à € 509 (incl. transferkosten) aan Mw. Phiri voor het project 
‘Inkomstenwerving oudere’. Het project verloopt moeizaam. Het was de keuze van Mw. Phiri zelf om 
haar laatste spaargeld in 2015 te investeren in de commerciële pluimveehouderij op aanmoediging 
van de lokale dienst voor landbouwvoorlichting (zonder ruggenspraak met Monica).  Met de 
schenking is de bedrijfsaanpassing bekostigd voor de overstap naar de fokkerij en houderij van lokaal 
pluimvee. Daardoor hoopte Monica dat het initiatief alsnog rendabel te maken.  De diefstal van 
vrijwel al het fokmateriaal tijdens de regentijd in het najaar van 2017 is een grote tegenslag. 
 

Er is dit jaar één schenking gedaan à € 509 (incl. transferkosten) aan Namakau voor het project ‘Vrij 
van oogpijn verder’. Met de schenking zijn enkele consulten aan het ooghospitaal bekostigd, alsmede 
een aangepaste zonnebril en speciale oogmedicatie. 
 

Voor uitvoerig verslag van de projectactiviteiten t/m 2018, details van de projectadministratie en 
voor projectbeleidsplannen voor 2019/’20, zie de afzonderlijke projecten op de website:  

o Project: Schoolkantine Fiadanana   
o Project: Inkomstenwerving oudere  
o Project: Vrij van oogpijn verder  

 
Toelichting bij de doelgerichtheid en doelmatigheid 
De doelgerichtheid van de bestedingen wordt berekend als het % bestedingen aan de begunstigde 
projectuitvoerder(s) ten opzichte van de totale bestedingen. In 2019 realiseerde de stichting een 
doelgerichtheid van 95% - en sinds 2017 cumulatief 96%. Dit betekent dat vrijwel alle inkomsten zijn 
besteed aan het doel. Referentie: het schijnt moeilijk te zijn voor micro-stichtingen (omzet < € 25.000 
per jaar) om het % doelgerichte bestedingen boven de 80% te krijgen. Dit wordt veroorzaakt door de 
toenemende eisen die de overheid stelt aan de professionalisering van het bestuur en de 
administratie van instellingen. Daar zit de stichting dus zeer ruim boven.  
 

De doelmatigheid van de bestedingen wordt gevormd door de som van de doelgerichte bestedingen, 
plus de onvermijdbare bestedingen voor behoorlijk bestuur en de kosten voor de bescherming van 
de handelsnaam. Volgens de ANBI-normen moet die > 90% zijn. Met 100% actueel in 2019 en 100% 
cumulatief is daar dus niets op aan te merken. 
 

In de vergelijking tussen projecthouders en de projecten, zijn de doelmatige projectlasten voor de 
projecthouders ongeveer gelijk. Voor projecthouders Mart & Ine rusten zij meer op het project zelf, 

https://viagroen.nl/schoolkantine/
https://viagroen.nl/inkomstenwerving-ouderen/
https://viagroen.nl/vrij-van-oogpijn-verder/


6 
 

vanwege de kosten voor de projectbankrekening. Voor projecthouder Monica rusten zij meer op de 
algemene bestuurslasten, omdat zij zorg draagt voor het beheer van de domeinnamen en het beheer 
van het ‘musole-deel’ op de viagroen-website i.v.m. de ANBI-publicatieplicht. 
 
 

Projecttoezicht van het bestuur 1 
Alleen de schenking aan het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ viel boven de jaarlijkse grens  voor 
belastingvrijstelling.2  De schenkingen aan de projecten ‘Inkomstenwerving oudere’ en ‘Vrij van 
oogpijn verder’ bleven onder deze grens. 
 

Door de uitvoerders ter plaatse (Christine & Ravo) van het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ is een 
informele organisatie opgericht, speciaal ten behoeve van de uitvoering van dit project. Christine & 
Ravo (en Christine’s dochter) rapporteren regelmatig over de bestedingen, zodat de projecthouders 
(Mart & Ine) daaruit een volledige jaarrekening hebben kunnen opstellen. Uit het Jaarverslag 2018 
van Mart & Ine blijkt aannemelijk dat de schenkingen aan dit project volledig zijn besteed aan het 
doel van de stichting en het projectdoel. De stichting is daarom ervan overtuigd, dat de schenkingen 
terecht zijn aanvaard door de uitvoerders (Christine & Ravo) en belastingvrij zijn aangenomen.  
 

Mart & Ine willen dit project in de komende jaren voorzetten en zorgen dat er voldoende inkomsten 
via donaties worden gegenereerd, voor het doen van de gewenste schenkingen. 
 

Door schenking aan dit project zijn de investeringsgoederen (zoals overkapte keuken, kantinetent en 
eetgerei) overigens geen eigendom geworden van de stichting (noch van de projectindieners), maar 
van de uitvoeringsorganisatie ter plaatse. Mart & Ine kunnen desgewenst eisen stellen aan de 
vastlegging van de eigendomsrechten ter plaatse en het behoud en onderhoud van deze goederen 
gedurende de looptijd van het project. (Zie hiervoor de projectverslagen ‘Schoolkantine Fiadanana’.) 
 
Uit de berichten en foto’s die mw. Phiri aan Monica heeft gezonden over project ‘Inkomstenwerving 
oudere’ blijkt voldoende, dat de schenkingen zijn besteed aan het doel van de stichting en het 
project. Daardoor is de stichting ervan overtuigd, dat de schenkingen terecht zijn aanvaard door Mw. 
Phiri. Het zal nog enige jaren duren voordat Monica’s voorschotten zijn verevend.  
Monica wil echter graag nog een nieuwe schenking genereren voor investering in nieuw fokmateriaal 
en het ommuren van het perceel. Het bestuur is akkoord. 
 

Na een wijziging in het management van het ooghospitaal ontstonden en misverstanden tussen het 
ooghospitaal en de projecthouder (Monica) over het project ‘Vrij van oogpijn verder’. Mede omdat 
het schenkingsbedrag voor 2018 lager lag dan de belastingvrije grens is besloten om de schenking 
rechtstreeks uit te keren aan Namakau. Uit de berichten en foto’s die Namakau aan Monica heeft 
gezonden blijkt voldoende, dat de schenkingen zijn besteed aan het doel van de stichting en het 
project. De stichting is daarom ervan overtuigd, dat de schenkingen terecht zijn aanvaard door 
Namakau. Het zal nog enige jaren duren voordat Monica’s  voorschotten zijn verevend. 

                                                             
1 Voor een algemene toelichting op het beleid van het bestuur m.b.t. het toezicht op de projecten zie de 
webpagina www.musole.nl/.../Activiteiten bestuur. 
2  Voor een toelichting op het verschil in behandeling van schenkingen onder en boven de belastingvrije grens, 
zie ook: www.musole. nl/anbi-basis-info/ bij “Weergave gesprek met Belastingdienst (2008)” en “Voorschriften 
Financiële verantwoording”. 

http://www.musole.nl/.../Activiteiten%20bestuur
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Het project lijkt hiermee ten einde te lopen. Voor het operatief rechtzetten van het oog bevat het 
oog teveel littekenweefsel. De genezing verloopt overigens veel trager dan verwacht . Namakau 
heeft nog vaak veel pijn, maar er zijn (nog) geen voorstellen voor aanvullende medische acties.  
 
Voorgenomen bestedingen 2019 en volgend 
Voor het voorgenomen algemene beleidsplan zie de webpagina www.viagroen.nl/anbi-basis-info/. 
 

Het bestuur neemt zich in ieder geval de bestedingen voor die nodig zijn voor een actieve stichting 
om naar behoren te functioneren. Daartoe doet het bestuur een (stilzwijgend) beroep op de eigen 
bestuursleden (m.n.: Monica en Ine), om de noodzakelijke betalingen te blijven voldoen. 
 

Het bestuur is blij dat Mart & Ine het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ willen voortzetten. De 
periodieke giften die staan aangegeven bij project zijn waarschijnlijk een overschatting. De meeste 
donateurs hebben voor de eerste maal een gift gedaan. Het is in veel gevallen nog onduidelijk in 
hoeverre die gift is bedoeld als (mogelijk) voorschot op een overeenkomst tot periodieke gift of als 
eenmalige donatie. De inkomsten in de komende jaren zullen dat verder uitwijzen.  
Het bestuur neemt zich voor om ten minste het saldo van 2018 te nemen als leidraad voor de 
schenkingen en overige bestedingen in 2019. Giften die in 2019 volgen kunnen daarop aanvullen. 
 

Gericht op het project ‘Inkomstenwerving oudere’ steunt het bestuur het voorstel om eventuele 
schenkingen te richten op de investering en een nieuwe koppel pluimvee en het ommuren van het 
perceel, voor zover Monica daartoe de nodige donaties (voorschotten) geeft. 
Het bestuur neemt zich tevens voor om voort te gaan met de verevening van de voorschotten van 
Monica voor haar projecten, conform de opgestelde vereveningsschema’s voor periodieke giften. 
 

Het beoogde vervolg in het project ‘Vrij van oogpijn verder’ is onduidelijk. De gezondheidstoestand 
van Namakau is nog steeds zwak (diverse fysieke  symptomen). Als hoofdoorzaak wordt aangewezen 
chronische en overmatige vermoeidheid door de voortdurende oogpijn. Namakau heeft aangegeven, 
dat zij in het droge seizoen waarschijnlijk altijd medicatie nodig blijft hebben (oogzalf) tegen de pijn.  
Dit jaar zal Namakau zich erop toeleggen om haar leerachterstand weg te werken in haar opleiding 
tot onderwijzeres. Ze is gemotiveerd om de eindexamens te halen, hoewel ze geen ambities heeft 
om onderwijzeres te worden. Eigenlijk wil ze zich verder bekwamen in het ondernemerschap. Ze 
heeft al enige jaren ervaring met de handel in parfums. Die activiteit wil ze uitbouwen. Het is te 
verdedigen dat de stimulering van ondernemerschapskwaliteiten in haar situatie ook kan vallen 
onder de kwalificatie ‘…personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen 
deelnemen aan het normale maatschappelijk leven…’ (zie toelichting bij de SBI-code). 
 

Gericht op het project ‘Vrij van oogpijn verder’ neemt het bestuur een afwachtende houding aan. 
 

Het bestuur neemt zich tevens voor om voort te gaan met de verevening van de voorschotten van 
Monica voor haar projecten, conform het opgestelde vereveningsschema voor periodieke giften. 
 

---------------------------------- 
 

http://www.viagroen.nl/anbi-basis-info/

