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1) Voorwoord 
 

Voor u ligt de jaarrekening 2018 van Stichting Lilato Foundation. Een in 2013 opgerichte 
stichting die opkomt voor individuen, families en gemeenschappen in Zambia.  
Stichting Lilato Foundation is opgericht in November 2013. 
 
Lilato betekent ‘Liefde’ in een van de streektalen, lozy, die gesproken wordt in Livingstone, 
Zambia. Liefde die helaas niet voor alle kinderen op deze wereld vanzelfsprekend is. Niet in 
Nederland, niet in Europa maar zeker niet in sommige landen in Afrika waar veel kinderen 
wees zijn of zich thuis niet veilig voelen. 
 
2018 is helaas het jaar geweest waarbij we afscheid hebben moeten nemen van onze eerste 
aannemer. Ondanks vele beloften om het huis af te bouwen heeft hij de stichting niet juist 
bediend en is er door Anne ter plaatste in overleg met de overige bestuursleden gekozen om 
een andere aannemer het huis te laten afwerken. Er is ook aangifte gedaan tegen de 
voormalige aannemer, ten einde de gelden die ten onrechte zijn betaald aan hem terug te 
vorderen. 
 
Daarnaast heeft 2018 opnieuw in het teken gestaan van het werven van fondsen om de 
doelen van Lilato te kunnen verwezenlijken. 
 
Onze voorzitter Anne Smudde in 2018 twee keer in Zambia verder gegaan met de 
daadwerkelijke bouw van het opvanghuis.  
 
Het huis is inmiddels op elektriciteit, de waterhuishouding en het plafond na af, we hopen 
wederom dat dit in 2019 gerealiseerd gaat worden en het huis open kan. De gesprekken er 
over met Social Welfare, die het vanaf dan van ons overneemt zijn in volle gang. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van dit document, kunt u contact met 
ons opnemen via info@lilato.com of 06-11478612. 
 
Met vriendelijke groet, 
Anne Smudde (voorzitter) 
Judith Nolthenius (secretaris) 
Vincent Oudenes (penningmeester) 
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2) Balans 

 

A C T I V A 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 
   

   

VASTE ACTIVA   

   

Immateriële vaste activa -- -- 
Materiële vaste activa 38.047 33.583 
 ──────── ──────── 

 38.047 33.583 
 -------- -------- 

   

   

VLOTTENDE ACTIVA   

   

Vooraden -- -- 
Vorderingen -- -- 
Liquide middelen 1.080 979 
 ──────── ──────── 

Som van de vlottende activa 1.080 979 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ──────── ──────── 

TOTAAL 39.126 34.562 

 ════════ ════════ 
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P A S S I V A 31-12-2018 31-12-2017 
 € € 

   

   

EIGEN VERMOGEN 39.126 34.562 

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

   

   

VOORZIENINGEN -- -- 

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

   

   

KORTLOPENDE SCHULDEN -- -- 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ──────── ──────── 

TOTAAL 39.126 34.562 

 ════════ ════════ 
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3) Staat van ontvangsten en bestedingen 

 

 

 

 2018 2017 

 € € 

   

ONTVANGEN DONATIES 7.338 9.371 

Bankrente -- 20 

 ───────── ───────── 

 7.338 9.391 

 ═════════ ═════════ 

   

Vervoerskosten -- -- 

Kantoorkosten -- -- 

Reclamekosten -- -- 

Huisvestingskosten -- -- 

Overige stichtingskosten 2.632 7.511 

 ───────── ───────── 

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 2.632 7.511 

 ═════════ ═════════ 

   

BATIG SALDO 4.564 1.880 

 ═════════ ═════════ 
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4) Toelichting bij bestedingen 

 

 

In 2018 is onze voorzitter Anne Smudde opnieuw twee keer naar Zambia afgereisd. Zij heeft daar een 

de bouw van het opvanghuis voor de straatkinderen begeleidt en daar waar nodig geholpen. De 

kosten van de bouw van het huis kunt u terugvinden op de balans onder materiële vaste activa. Alle 

kosten die voor de bouw van het huis zijn gemaakt. De verblijfskosten zijn gerubriceerd onder 

stichtingskosten. Volledigheidshalve merken wij op dat onze voorzitter al haar verblijfskosten, 

alsmede haar ticket naar Zambia betaald heeft gekregen uit de middelen van de Stichting Lilato 

Foundation. Echter heeft zij voor haar ticket zelf eerst een donatie gedaan ter grootte van het ticket. 

Daarnaast heeft zij voor haar verblijfskosten ook een donatie gedaan, waardoor uiteindelijk de 

verblijfskosten alsmede het ticket volledig privé door haar zijn betaald. Zoals reeds in het voorwoord 

vermeld zijn er dit jaar helaas problemen ontstaan met de voormalige aannemer. Hierdoor is 

besloten om aangifte te doen van oplichting en momenteel loopt de procedure om een geld terug te 

vorderen. 

 

In 2018 hebben wij een bedrag van 7.338 euro aan donaties ontvangen. Dit waren voornamelijk 

reguliere donaties en giften. Wij willen opnieuw iedereen die geld geschonken heeft aan de Stichting 

Lilato Foundation hartelijk bedanken voor hun hulp. 

 

Onder de overige stichtingskosten staan vooralsnog vermeld de kosten van het vliegticket, de 

bankkosten van de zakelijke betaalrekening en de kosten van het beheer van de website, alsmede de 

aanschaf van het fondsenwerfboek. Daarnaast zijn er dit jaar enkele bijdrage betaald aan de 

organisatie van de Zambiadag.  
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5) Verklaring 

 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Lilato Foundation te 

Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde 

jaarrekening berust bij u/de leiding van de huishouding. 

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

 

Werkzaamheden 

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking 

tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van 

financiële gegevens. 

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in 

die zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of 

beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 

 

Bevindingen 

Er geen onregelmatigheden aangetroffen in de administratie. 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij (op zorgvuldige wijze) de jaarrekening 

samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving (en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9, 

Burgerlijk Wetboek 2. 

 

Heerhugowaard, 12 mei 2019 

 

 

Vincent Oudenes 

Penningmeester Stichting Lilato Foundation 
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