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2017 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 2017. 
 

In 2017 is het openen van de (nieuwe) ‘bankrekening voor uitgaven van de stichting vertraagd, want 
dat bleek veel duurder dan voorheen. De schenkingen aan ‘Inkomstenwerving oudere’ en ‘Vrij van 
oogpijn verder’ vond de projecthouder (Monica) echter urgent. Deze schenkingen zijn gedaan vanaf 
de eigen bankrekening van Monica in de vorm van voorschotten. De verantwoordelijkheden van 
Monica  als projectindiener en als bestuurslid zijn hierdoor enigszins van elkaar te onderscheiden. 
 
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/
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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.  
 

Er is geen Jaarrekening opgemaakt door voor het project ‘Schoolkantine Fiadanana’, want het project 
verkeerde in 2017 in de opstartfase. Bovendien zijn er in 2017 door de stichting geen schenkingen 
gedaan aan dit project of overige betalingen verricht voor dit project.  
 

De activa en passiva van de projecten ‘Inkomstenwerving oudere’ en ‘Vrij van oogpijn verder’ 
betreffen de projectschenkingen en de voortgang van de verevening van voorschotten. Deze zijn 
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. 
 

De inkomsten voor project ‘Schoolkantine Fiadanana’ (projecthouders Mart&Ine) zijn gestort op de 
bankrekening die is geopend door de stichting. Het is (vooralsnog) onduidelijk of dit is bedoeld als 
gewone donatie, periodieke gift, of voorschot daarop. 
 

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 het ooghospitaal 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.   
 

 
Staat van Lasten uitgesplitst naar typen bestedingen en projecten 
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Uitsplitsing lasten per type bestedingen en per project 
 

 

 
 

 
 

 
 
Toelichting bij de Staat van Lasten per type bestedingen  
In 2017 was de omzet van de stichting (totaal – saldo): € 3.583. Alleen de schenking aan het project 
‘Vrij van oogpijn verder’ viel met € 2.400 (excl. transfer) boven grens voor belastingvrijstelling (zie 
ook onderaan bij “Toezicht”). 
 

In 2017 is geen schenking gedaan aan het project ‘Schoolkantine Fiadanana’. Het project bevond zich 
nog in de opstartfase. 
 

In 2017 zijn er 2 schenkingen gedaan aan project ‘Inkomstenwerving oudere’  van in totaal € 1.111 
(incl. transferkosten), met als doel de verdere uitbouw van het pluimveehouderij-initiatief naar de 
fokkerij en houderij van lokaal pluimvee. Daartoe is er geïnvesteerd in de leghensectie (broednesten) 
en vrije uitloop naar buiten in een omheinde ruimte met schaduwnet en een koppel pluimvee. 
De achtergrond van de situatie is, dat Mw. Phiri vlak voor haar pensioen als ‘senior verpleegster’ – op 
aanmoediging van de lokale landbouwvoorlichtingsdienst (zonder ruggenspraak met Monica) ervoor 
koos om haar laatste spaargeld te investeren in een stalletje voor commerciële pluimveehouderij.  
Met behulp van deze schenking hoopt Monica het initiatief om te buigen naar de fokkerij en houderij 
van lokaal pluimvee zodat de investering wellicht alsnog rendabel kan worden.   
 
De schenking aan het project ‘Vrij van oogpijn verder’ (Monica)  à € 2.406 (incl. transferkosten) is 
rechtstreeks gedaan aan het ooghospitaal. Met de schenking is een gecompliceerde oogoperatie 
uitgevoerd: er is een nieuwe ooglens geplaatst en er is een hoornvliestransplantatie uitgevoerd. De 
schenking overtrof (gepland) echter de directe kosten voor de operatie. Uit het resterende bedrag 
konden in de rest van het jaar enige tijd vervolgconsulten en oogmedicijnen worden bekostigd. 
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Voor uitvoerig verslag van de projectactiviteiten t/m 2017, details van de projectadministratie en 
voor projectbeleidsplannen voor 2018/’19, 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 stichting bevond zich in de herstartfase. Daardoor is het niet zinvol om de doelgerichtheid en 
doelmatigheid van de bestedingen te berekenen, want diverse (verplichte) kosten niet zijn gemaakt.  
 
Vermelding uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s of UBO’s) 
Uiteindelijk belanghebbenden (ubh’s) of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van de stichting moeten 
vanaf boekjaar 2021 zijn vermeld in het EU-UBO-register. Daarin zijn drie soorten belanghebbenden 
onderscheiden. Vaste vermeldingen betreffen de bestuursleden en de overige projecthouders.   
 
Een variabele groep betreft de personen aan wie de stichting meer dan 25% van het vermogen 
uitkeert, met inbegrip van personen aan wie de uitkering wordt gedaan t.b.v. een (informele) 
uitvoeringsorganisatie. Ook personen die individueel eindbegunstigde zijn van een uitkering aan een 
bedrijf of organisatie vallen hieronder. 
 

 
 
Opmerkingen bij de ontvangsten : 
 In 2017 was het maximale bedrag dat zonder schenkingsbelasting aan een persoon mocht 

worden geschonken: € 2129.  
 De hier weergegeven ontvangsten zijn exclusief de overschrijvingskosten die de ontvanger 

eventueel heeft moeten betalen. Alleen de wisselkoers-onkosten zitten erin besloten, want 
niet te achterhalen. 

 Van de UBO’s heeft Namakau Mwiya een begunstiging ontvangen via het ooghospitaal, dat 
hoger is dan de belastingvrije voet. Door deze indirecte schenking is het toch belastingvrij. 

 
Projecttoezicht van het bestuur 1 
Alleen de schenking aan het ooghospitaal voor het project ‘‘Vrij van oogpijn verder’’ viel boven de 
jaarlijkse grens  voor belastingvrijstelling.2  De doelstelling is door de aard van dit bedrijf duidelijk.  

                                                            
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”. 

2017 Substantiële UBO ontvangers Transacties Ontvangst
 Uitgifte uit 
vermogen % UBO

Namakau Mwiya (vrij van oogpijn) - Opm. 1  €             2.375  €             3.583 67%
Cathryn Phiri (inkomsten oudere) 2  €             1.050  €             3.583 31%

https://viagroen.nl/schoolkantine/
https://viagroen.nl/inkomstenwerving-ouderen/
https://viagroen.nl/vrij-van-oogpijn-verder/
http://www.musole.nl/.../Activiteiten%20bestuur
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Overigens was het de bedoeling, dat eind 2017 voor dit bedrag de oogoperatie zou worden 
uitgevoerd à (omgerekend) € 2025. Het resterende bedrag  was bedoeld ter dekking van medicijnen 
en nacontrole in 2018. Zodoende zou de begunstiging van Namakau plaatsvinden in twee 
kalenderjaren. Vanwege het operatieschema van het ooghospitaal heeft zowel de operatie als de 
nabehandeling plaatsgevonden in 2018 – en volgende jaren. 
De schenking aan Mw Phiri (project ‘Inkomstenwerving oudere’) bleef onder deze grens. 
 

Aan personen bij het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ zijn er (nog) geen schenkingen gedaan.  
 

 
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.  
De bouw van de legnesten en vrije uitloop ruimte is echter door onbekende redenen met ruim 3 
maanden vertraagd geweest, waardoor de pluimveekoppel pas vlak voor de regentijd konden 
worden geleverd. Door de verplaatsing en het natte seizoen kregen de dieren last van stress en 
ziekten. Gelukkig groeiden na een poosje de meeste kippen goed – en gingen ze leggen en broeden. 
 

Aangezien er voor de oogoperatie (met nabehandelingen) in het kader van het project ‘Vrij van 
oogpijn verder’ een bedrag nodig is dat ligt boven de grens voor belastingvrije schenkingen is in 
overleg met het management van het ooghospitaal besloten, dat de schenking rechtstreeks wordt 
overgeschreven naar de bankrekening van het ooghospitaal.   
De stichting is daarom ervan overtuigd, dat het ooghospitaal de schenking terecht heeft aanvaard en 
gerechtigd is tot belastingvrij acceptatie.  Dat de operatie daadwerkelijk is uitgevoerd blijkt  ook uit  
de berichten en foto’s die Namakau aan Monica heeft toegezonden. 
De operatie is goed geslaagd, hoewel het oogweefsel rond de plek waar de nieuwe lens is geplaatst 
in een mindere conditie was, dan verwacht. De genezing van het oog verloopt mede daardoor veel 
trager dan verwacht. Rond eind 2018 wordt bericht verwacht of het nodig/ gewenst is om het oog 
operatief recht te zetten. Daaruit kan dan een vervolgaanvraag voor een schenking voortkomen. 
 
Voorgenomen bestedingen 2018 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. 
 

De verwachte schenkingen aan project ‘Schoolkantine Fiadanana’ zijn nog onduidelijk. Behalve de 
projecthouder(s) zijn er nog geen donateurs. De komende jaren zullen dat uitwijzen hoe het project 
zich ontwikkelt. Het bestuur neemt vooralsnog een afwachtende houding aan. Als er een 
fondsenwerving wordt gestart of donateurs worden gevonden, dan is het bestuur akkoord dat uit die 
inkomsten schenkingen worden gedaan aan de Schoolkantine Fiadanana ten behoeve van de 
maaltijden op 4 dagen per week. 
 

Het bestuur heeft afspraken gemaakt met Monica over de verevening van de voorschotten voor haar 
projecten – en de voorschotten besteed aan schenkingen. Het bestuur neemt zich voor om in de 
toekomst op soortelijke wijze te handelen, indien er nieuwe voorschotten worden gedoneerd.  
 

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

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


