
1 
 

2019 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 2019. 
 

De misverstanden met betrekking tot de (wettelijk vereiste) bankrekening voor de schenkingen van 
de stichting zijn besproken, maar daaruit is (nog) geen oplossing voortgevloeid. Door de verweving 
van zakelijke en persoonlijke kwesties blijkt het onderwerp gevoelig. Er is afgesproken dat het verder 
zoeken naar oplossingen wordt uitgesteld tot de bestuursvergadering van 2022. 
 

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 van de projecthouders van het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ kunnen de 
totalen van activa en passiva 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 (zie ook kascontrole).  
 

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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* ‘verwerving overig’ betreft een overboeking met een verkeerde BIC. Dit is 
pas na vele weken ontdekt en na aftrek van deze kosten teruggestort. 
 

 
 

 
 

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 totale inkomsten van de giften liggen veel lager 
dan in 2018. Er is in 2019 veel minder actief geworven naar donateurs. Mogelijk zijn in 2018 (te) 
weinig de voordelen van periodieke giften (of voorschotten daartoe) belicht aan de donateurs. Het 
banksaldo van dit project is echter nog aanzienlijk € 6.060, dus de uitvoering kan gewoon voortgaan. 
 

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 Mw. Phiri, heeft ontvangen (excl. transfers) zijn aangemerkt als 
voorschotten, die aansluitend zijn omgezet in periodieke giften voor een af te spreken periode. 
 

De bijdrage aan de gezamenlijke bestuurskosten die rusten op de projecten ‘Inkomstenwerving 
oudere’ en ‘Vrij van oogpijn verder’, is door Monica ook 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.  
  



4 
 

 
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 2019 was de omzet van de stichting (totaal – saldo): € 6.867. Alleen de schenking aan 
‘Schoolkantine Fiadanana’ viel met € 4.300 (excl. transfer) boven de grens voor belastingvrijstelling 
(zie ook onderaan bij “Toezicht”). 
 

Aan project ‘Schoolkantine Fiadanana’ zijn vijf schenkingen gedaan van in totaal € 5.245 (incl. 
transferkosten). Daarmee is flink geïnvesteerd in de accommodatie: een overkapte keuken en een 
grote tent waarin 250 leerlingen tegelijkertijd kunnen lunchen. De gezondheidstoestand van de 
leerlingen is aantoonbaar verbeterd. Dat is in 2019 op diverse manieren gemonitord. De uitvoering 
van het project is inmiddels goed ter hand genomen door de dochter van de oorspronkelijke 
uitvoerder (Christine). De projecthouders Mart & Ine hebben in 2019 de schoolkantine bezocht en 
zijn tevreden over de vooruitgang. De maaltijden zijn zeer gevarieerd met veel groenten en bonen. 
 
In 2019 is een schenking à € 1.000 overgeboekt naar Mw. Phiri t.b.v. het project ‘Inkomstenwerving 
oudere. Een maand later kwam het bericht dat het rekeningnummer onbekend was in Mozambique. 
Het bleek dat de bank van Mw. Phiri was overgenomen door een andere bank  - en daardoor een 
andere BIC had gekregen. Na aftrek van veel kosten is een groot deel van het geld teruggestort. 
Daarna is opnieuw de schenking à € 1.000 overgeboekt naar Mw. Phiri. Die kwam wel normaal aan. 
Alleen deze laatste overboeking is toegevoegd aan de voorschotten van Monica. 
Mw. Phiri blijkt in een impasse gekomen: de pluimveehouderij, die is ondersteund met een extra 
schenking, verloopt moeizaam door verhoogde druk van dierziekten in de buurt en aanhoudende 
diefstallen. In 2019 is daaruit geen noemenswaardig inkomen gegenereerd. In 2018 had Mw. Phiri 
echter haar eenmalige pensioenuitkering ontvangen en al dat geld geïnvesteerd in de bouw van een 
twee-onder-een kap-woning voor de verhuur, als basis voor regelmatige oude-dags-voorziening. 
Daarbij heeft zij zich verkeken op de benodigde investeringen. Een deel van de ontvangsten van de 
stichting heeft zij toegevoegd aan het budget voor de bouw van die woningen. 
 
Aan het project ‘Vrij van oogpijn verder’ zijn geen doelgerichte schenkingen gedaan. Het opgevoerde 
bedrag betreft de jaarlijkse bijdrage aan bestuurs- en administratiekosten. 
 
Voor uitvoerig verslag van de projectactiviteiten t/m 2019, details van de projectadministratie en 
voor projectbeleidsplannen voor 2020/’21, 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 eveneens 95%. 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.  
 

https://viagroen.nl/schoolkantine/
https://viagroen.nl/inkomstenwerving-ouderen/
https://viagroen.nl/vrij-van-oogpijn-verder/
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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, 
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. 
 
 
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.1 
 

 
 
Opmerkingen bij de ontvangsten : 
 In 2019 was het maximale bedrag dat zonder schenkingsbelasting aan een persoon mocht 

worden geschonken: € 2173.  
 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 alleen Ravo Fanohery Randriamitantsoa een bedrag ontvangen dat hoger 
is dan de belastingvrije voet. 

 Overigens zijn de ontvangsten van Christine Razanadrasoa  en Ravo Fanohery 
Randriamitantsoa volledig besteed aan de uitvoering van het project Schoolkantine 
Fiadanana, waarvan vooral de leerlingen als eindbegunstigden hebben genoten (zie 
Jaarverslag Schoolkantine Fiadanana). 

 

                                                            
1 Zie bijv. Jaarverslag 2017: behandeling Namakau in Ooghospitaal. 

2019 Substantiële UBO ontvangers Transacties Ontvangst
 Uitgifte uit 
vermogen % UBO

Cathryn Phiri (inkomsten oudere) 1  €             1.088  €             6.849 16%
Christine Razanadrasoa (kantine) 2  €             1.975  €             6.849 29%
Ravo Fanohery Randriamitantsoa (kantine) 3  €             3.150  €             6.849 47%
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Projecttoezicht van het bestuur 2 
Alleen de schenking aan Ravo Fanohery Randriamitantsoa  (project ‘Schoolkantine Fiadanana’) viel 
boven de jaarlijkse grens  voor belastingvrijstelling aan personen; evenals de totale schenking aan het 
project.3  De verantwoording is vastgelegd in het Jaarverslag.  
De schenking aan Mw. Phiri (project ‘Inkomstenwerving oudere’) bleef er ruim onder. 
 

Het project ‘Schoolkantine Fiadanana’ draaide goed in 2019. De uitvoerders ter plaatse (Christine, 
Ravo en Christine’s dochter Marie Viviane) hebben de zaken goed georganiseerd rapporteren 
regelmatig over de bestedingen, zodat de projecthouders (Mart & Ine) daaruit een volledige 
jaarrekening hebben kunnen opstellen. Het Jaarverslag is (zoals gewoonlijk) uitgebreid en tot in grote 
detail uitgewerkt. 
Uit het Jaarverslag 2019 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.   
Het overzicht van activa en passiva in het Jaarverslag leverde enige discussie op, omdat daarin een 
reservering staat voor het onderhoud van de investeringen, die niet op de projectbankrekening is te 
zien. Er is aan Mart & Ine gevraagd om dit te bespreken bij de kascontrole, die vanaf dit kalenderjaar 
jaarlijks zal worden verlangd.  Er zijn ook een paar opmerkingen voor redactionele aanpassing van 
het verslag. Die zullen worden verwerkt. 
 

Opmerking: door de constructie van ‘schenking aan projecten’ zijn de investeringen die met de 
schenkingen zijn gedaan geen eigendom geworden van de stichting, noch van de projecthouders, 
maar van de uitvoeringsorganisatie ter plaatse, d.w.z. de school waarbij de kantine is geplaatst. De 
projecthouders (Mart&Ine) kunnen in via het project overigens wel eisen stellen aan (en laten 
bijdragen aan) het behoud en onderhoud van deze goederen gedurende de looptijd van het project. 
 
 

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, maar niet 
helemaal aan het projectdoel. De gewijzigde bestedingen vallen echter wel onder het thema 
‘inkomstenvoorziening oudere’. Daardoor is de stichting ervan overtuigd, dat de schenkingen terecht 
zijn aanvaard door Mw. Phiri.  
Uit de informatie van Mw. Phiri blijkt niet duidelijk in hoeverre de twee nu eigenlijk gereed zijn. In 
ieder geval is duidelijk dat de woningen nog niet zijn aangesloten op de gemeentelijke waterleiding 
of elektriciteitsvoorziening (Zesco). Monica wil het doel in 2020 daarom ombuigen naar een extra 
schenking(en) voor de afronding van de bouw van de woningen. Daarmee is het bestuur akkoord. 
Het zal daardoor nog enige jaren extra duren voordat Monica’s voorschotten zijn verevend.  
 
 

Het project ‘Vrij van oogpijn verder’ heeft geen schenking ontvangen. Het zal nog enige jaren duren 
voordat de voorschotten zijn verevend.  

                                                            
2 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.  
3  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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Toch blijft de gezondheidstoestand van Namakau zorgelijk. In september 2019 heeft zij haar hoofd 
geschoren – volgens haarzelf (mede) uit frustratie over haar oogpijn. Ze heeft overwogen om het 
staatshospitaal voor oogkwalen te bezoeken, hoewel ze daar weinig vertrouwen heeft in de arts 
aldaar. Het is onduidelijk of dat is gebeurd. 
In de zomer van 2019 heeft Namakau alle examens voor het diploma als onderwijzeres voltooid, 
ondanks dat zij zich slechts ongeveer drie uur per dag kan concentreren op lees-/leerwerk. Ze heeft 
het einddiploma echter niet ontvangen, omdat zij het examengeld niet kon voldoen.  
Inmiddels heeft ze een cursus bedrijfsmanagement gedaan. Ze wil verder in het ondernemerschap.  
Monica heeft aangeboden om haar te helpen, mits zij een concreet ondernemingsplan voorlegt. 
 

 
Voorgenomen bestedingen 2020 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. Het 
bestuur neemt zich voor om de verwachte periodieke giften ter grootte van ten minste € 800 
(schatting op basis van de inkomsten in 2019 en 2018) en eventuele aanvullende giften die wellicht 
nog zullen volgen te besteden aan schenkingen voor de uitvoering van de schoolmaaltijden – 
viermaal per week. De stichting hoopt dat het de Mart & Ine zal lukken om nog meer middelen te 
genereren, in ieder geval voldoende om hun beloften betreffende schoolmaaltijden na te komen. 
Mart & Ine zullen daartoe de mogelijkheid van periodieke giften (en eventueel voorschotten daarop) 
meer onder de aandacht brengen bij hun kring van (potentiële) donateurs. 
 

Gericht op het project ‘Inkomstenwerving oudere’ steunt het bestuur het voorstel om schenkingen te 
doen voor afronding van de woningbouw, voor zover Monica daartoe donaties (voorschotten) geeft. 
 

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/

