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1) Voorwoord 
 

Voor u ligt de jaarrekening 2020 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. 
 
In het jaar 2020 draaide ongeveer alles om corona. Voorzitter Anne was in maart net naar 
Zambia gegaan om verder te gaan met regelen en gesprekken met Social Welfare te voeren. 
Hier is echter niets van gekomen omdat Anne eerder terug moest naar Nederland. Ze heeft 
wel kunnen regelen dat iemand onze caretaker het hele jaar, en nu nog, uitbetaald. Dus voor 
het huis wordt goed gezorgd.  
Aangezien andere stichtingen in Livingstone hulp konden gebruiken hebben wij een 
eenmalige donatie gedaan naar Pure Skills, een trainingscenter, gedaan. Met ons geld 
hebben zij een doorstart kunnen maken om zichzelf en al hun werknemers te kunnen redden. 
 
Fondsenwerving op de manier zoals we dat gewend zijn heeft in 2020 door corona ook niet 
echt kunnen plaatsvinden, aangezien groepen mensen werden afgeraden. Voor 2021 staan 
er wel weer een aantal acties gepland. 
 
Het huis in zijn vorm als huis in inmiddels helemaal af en ingericht, zodra we eruit komen met 
Social Welfare kunnen de kinderen erin. Het enige wat nog niet gebeurd is is de aansluiting 
met Zesco, de elektriciteit. Dit heeft te maken met wanneer de buurt waar het huis staat aan 
de beurt is om aangesloten te worden.  
 
In 2021 heeft Anne weer een langere reis naar Livingstone gepland, al wachten we 
vooralsnog de gebeurtenissen in de wereld af voor ze definitief gaat. 
 
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 31-12-2020 31-12-2019 
 € € 
   

   

VASTE ACTIVA   

   

Immateriële vaste activa -- -- 
Materiële vaste activa 44.297 44.297 
 ──────── ──────── 

 44.297 44.297 
 -------- -------- 

   

   

VLOTTENDE ACTIVA   

   

Vooraden -- -- 
Vorderingen -- -- 
Liquide middelen 2246 602 
 ──────── ──────── 

Som van de vlottende activa 2.246 602 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ──────── ──────── 

TOTAAL 46.543 44.899 

 ════════ ════════ 

 

  

about:blank
about:blank


Stichting Lilato Foundation 
 

Internet: www.lilato.com                         
Rekeningnummer: NL48 INGB 0006 3134 68 
Info: info@lilato.com 
KVK-nummer: 59286148 
                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

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

   

   

EIGEN VERMOGEN 46.543 44.899 

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

   

   

VOORZIENINGEN -- -- 

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

   

   

KORTLOPENDE SCHULDEN -- -- 

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ──────── ──────── 

TOTAAL 46.543 44.899 

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

 

 

 

 2020 2019 

 € € 

   

ONTVANGEN DONATIES 3.718 8.714 

Bankrente -- 1 

 ───────── ───────── 

 3.718 8.715 

 ═════════ ═════════ 

   

Vervoerskosten -- -- 

Kantoorkosten -- -- 

Reclamekosten -- -- 

Huisvestingskosten -- -- 

Overige stichtingskosten 2.074 2.942 

 ───────── ───────── 

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 2.074 2.942 

 ═════════ ═════════ 

   

BATIG SALDO 1.644 5.773 

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

In 2020 is onze voorzitter Anne Smudde opnieuw 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.  

 

Als gevolg van de corona uitbraak zijn er dit jaar weinig fondsen geworven en zijn er weinig uitgaven 

geweest. Wel is er inmiddels een betaalde caretaker, die het bijna afgebouwde huis beveiligt en de 

tuinen onderhoudt 

 

In 2020 hebben wij een bedrag van 3.718 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 

een eenmalige bijdrage aan Pure Skills. 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 2020  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, 9 mei 2021 

 

 

Vincent Oudenes 

Penningmeester Stichting Lilato Foundation 
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