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BESTUURSVERSLAG

Bestuurlijk jaarverslag 2020

Doelstelling
De Stichting Focus² werd op 9 februari 1999 opgericht. Door de Inspectie der Registratie en
Successie gerangschikt in de zin van artikel 24 lid 4 Successiewet, onder nummer 15283;
beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling nummer 807862253.
Zij heeft als doelstelling het ontplooien van oogheelkundige activiteiten in landen in
ontwikkeling, vooral in Burkina Faso (West Afrika). Zij voert deze activiteiten uit met de
gebruikmaking van de daar aanwezige deskundigheid. Het is ook haar taak die aanwezige
deskundigheid te bevorderen door overdracht van theoretische kennis en praktische
vaardigheden.
Voor de financiering van projecten is de stichting afhankelijk van sponsors. Niet alleen de
oogartsen, maar iedereen die werkt voor Focus² doet dat op geheel vrijwillige basis en
ontvangt daarvoor geen geldelijke beloning. Het gedoneerde geld wordt direct ingezet en
komt op die manier rechtstreeks ten goede van de mensen in Burkina Faso.
In het verleden is het gelukt een Burkinabé (Pierre Djiguimdé) met behulp van onze stichting
tot oogarts op te leiden. Met hem onderhouden we nog steeds constructief contact.
Wat is er gedaan in 2020
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de coronapandemie. Covid19 hield
de wereld in haar ban en zorgde voor afstand in de manier van omgang met elkaar.
Reizen en het organiseren van grotere samenkomsten behoren tot op de dag van vandaag
niet tot de mogelijkheden. Vele sectoren worden enorm getroffen en speelt ook onze
stichting parten. Uiteindelijk werd in 2020 slechts één project georganiseerd.
In de week van 25 t/m 31 oktober jl. heeft het Burkinees operatieteam onder leiding van
oogarts Pierre Djiguimdé in het ziekenhuisje van Gaoua weer cataract operaties kunnen
uitvoeren. Het was daarmee het 53ste project.
Per keer ontvangt ons bestuur, naast een financiële ook een medische verantwoording van
de gedane operaties. Daarnaast heeft dr. Gie Tjiam met regelmaat contact met oogarts
Pierre. Heel blij was het bestuur te vernemen dat een aantal studenten in opleiding
(Universiteit in Ouagadougou) via de projecten van onze stichting gelegenheid krijgt ervaring
op te doen. Uiteindelijk is dat toch altijd onze doelstelling geweest: kennis en ervaring delen
opdat op den duur op eigen – Burkinabese kracht gewerkt kan worden. Zeker in de
omstandigheden waarin het land nu verkeert, is het goed dat we met elkaar zover gekomen
zijn.

Het reisadvies voor het noordelijke gedeelte van Burkina Faso was al oranje vóór de Coronauitbraak. Om veiligheidsredenen wordt geadviseerd alleen hele noodzakelijke reizen te
maken. Met andere woorden, het is niet alleen Covid-19 dat het land in zijn greep houdt, al
langer is er sprake van extremistische groeperingen die vanuit Mali steeds verder Burkina
Faso intrekken en het gewone leven bemoeilijken.
De komende periode
Het risico bestaat dat alle verbeteringen die het land de afgelopen decennia voorzichtig kon
opbouwen, door toenemend terrorisme in een rap tempo teniet wordt gedaan. Des te
groter de wens vanuit onze stichting het land en de oogheelkundige zorg een hart onder de
riem te blijven steken. Echter het saldo daalt gestaag en het blijkt in toenemende mate lastig
nieuwe donateurs te vinden. Enerzijds is er de optie om de projecten te blijven financieren
totdat de bodem van de schatkist in zicht is, anderzijds blijft de optie, deskundigheid en
vaardigheid van de betrokken mensen in Burkina Faso verder te ontwikkelen. De manier
waarop dat dan zou kunnen is niet eenduidig. Ook de komende periode zal dit onderwerp
van gesprek blijven. Een en ander zal vooral afhangen of genoemde pandemie een halt
wordt toegeroepen.
Bestuur
In 2020 bestond het bestuur uit:
De heer dr. C. M. Dijkhuis
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voorzitter
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Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2020 van Stichting Focus 2 te Goes, waarin
begrepen de staat van bezittingen en schulden met tellingen van
€ 79.143
en de staat van baten en lasten sluitende met een batig saldo van
€ 1.968 .

NOAB-Samenstellingsverklaring
Het financieel verslag van Stichting Focus 2 te Goes is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Het financieel jaarverslag bestaat uit de staat van bezittingen
en schulden per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS).
Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de
verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij het financieel verslag samenstellen in
overeenstemming met met het algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve
van de het financieel verslag en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van het financieel verslag.
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere
inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Orde op Zaken

A.L. Melio
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Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2020
Bezittingen

31 december 2020
€

31 december 2019
€

7

10

Liquide middelen

79.136

89.665

Totaal activa

79.143

89.675

Schulden

31 december 2020
€

31 december 2019
€

27.957

25.989

50.686

63.186

500

500

79.143

89.675

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

Eigen vermogen

Kapitaal

Reserves/voorzieningen

Reserve i.v.m. toezegging komende projecten

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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Staat van baten en lasten over 2020
€
Baten
Donaties
Rente
Lasten
Kosten expedities
Kosten bestuur en secretariaat

Saldo

17 januari 2022

€

2019
€

2.654
7

1.843
10

2.661

1.853

0
693

Mutatie voorzieningen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

2020
€

0
836
693

836

1.968

1.017

0

0

1.968

1.017
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Toelichting op het financieel verslag
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Focus 2, gevestigd te Goes, bestaan voornamelijk uit:
- Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnzorg);
- Steunfondsen op het gebied van gezondheidszorg.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Focus 2, gevestigd te Goes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 22043527.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
Het financieel verslag is opgesteld overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Bezittingen en schulden worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. De positieve saldi worden verantwoord in het jaar waarin de goederen
zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Negatieve saldi welke hun oorsprong vinden in het boekjaar
zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

17 januari 2022
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik
afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van
het actief.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

17 januari 2022
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Toelichting op staat van bezittingen en schulden
31-12-2020
€

31-12-2019
€

7

10

3.273
75.820
43
0

1.812
87.810
43
0

79.136

89.665

Kapitaal
Stand per 1 januari
Saldo boekjaar

25.989
1.968

24.972
1.017

Stand per 31 december

27.957

25.989

Reserves/voorzieningen
I.v.m. toezegging komende projecten
Stand per 1 januari

63.186

100.000

Mutaties boekjaar
Kosten en ondersteuning ter plaatse
Medicijnen en apparatuur

-12.500
0

-26.500
-10.314

50.686

63.186

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente spaarrekening
Liquide middelen
Rabobank IBANnr. NL81RABO0320 5513 93
Rabobank IBANnr. NL34RABO3205 4285 60
Vreemde valuta
Kas

Stand per 31 december

Voor de komende twee jaren zijn toezeggingen gedaan voor de voortgang van de projecten.
Beleid en planning is er op gericht om deze zeker te kunnen nakomen, ongeacht jaarlijkse donaties.

Overige schulden en overlopende passiva
Administratiekosten jaarverslag 2020
Administratiekosten jaarverslag 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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500
0

0
500

500

500
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

1.625
0
1.029

905
0
938

2.654

1.843

Rente
Rabobank spaarrekening

7

10

Kosten expedities
Kosten en ondersteuning ter plaatse
Reis- en verblijfkosten, inclusief vliegtickets
Medicijnen en apparatuur

0
0
0

0
0
0

0

0

0
339
0
131
0
223
0

0
319
17
161
59
223
57

693

836

0

0

Donaties
Particulieren en bedrijven
Stichtingen, gemeenten en provincie
Verenigingen, kerken, scholen en andere inzamelingen

Kosten bestuur en secretariaat
Vergoedingen bestuur en administrateur
Administratiekosten Orde op Zaken
Porti-, telefoon- en fotokopieerkosten
Bankkosten
Drukwerk, acceptgiro's en enveloppen
Kosten website
Attentie- en representatiekosten

Mutatie voorzieningen
Mutatie

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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Decharge en akkoordbevinding
De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde staat van
bezittingen en schulden per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020.

Goes, 17-01-2022
Stichting Focus 2
Bestuurders:

C.M. Dijkhuis

E.M.R. Heijers - Rijckholt

ValidSigned door C.M. Dijkhuis
op 17-01-2022

ValidSigned door E.M.R. Heijers - Rijckholt
op 23-01-2022

Functie: Voorzitter

Functie: Penningmeester

M.C.J. van de Plasse - Nagelkerke

M.A. Bierens
ValidSigned door M.A. Bierens
op 27-01-2022

ValidSigned door M.C.J. van de Plasse - Nagelkerke
op 25-01-2022

Functie: Secretaris
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