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Aan het bestuur van
Stichting DENBI
Lage Veldweg 30
6741 JL  LUNTEREN

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting DENBI te Kootwijkerbroek is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten
en lasten over 2021, met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting DENBI.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Barneveld, 29 november 2022

Vallei Accountants B.V.

M. de Vries AA RB 



 

ALGEMEEN

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 14 november 2014, verleden door notaris mr. A. Dangremond werd Stichting DENBI
per genoemde datum opgericht.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting DENBI bestaat uit de volgende personen:

- De heer W.A. Knapen, voorzitter;
- Mevrouw D.J. van Beek, secretaris;
- De heer E. van Laar, penningmeester;
- De heer H.A. Hardeman, algemeen bestuurslid;
- Mevrouw H. Ouwendorp, algemeen bestuurslid.
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BESTUURSVERSLAG



 

BESTUURSVERSLAG

Van de voorzitter

In dit jaarverslag kunt u de wederwaardigheden en de financiële situatie van Stichting Denbi van het jaar
2021 lezen. Dit vanzelfsprekend in een notendop en vanuit de harde data. We hopen dat u tussen al die
gegevens ook de ‘zachte kant’ van onze stichting leest. 
Een klein voorschotje hierop zullen we proberen in dit voorwoord voor u te schetsen.

Allereerst is het vermeldenswaardig dat we opnieuw een jaar achter de rug hebben dat door de
coronapandemie werd gestempeld. Het had invloed op de te voeren acties, donateursreis, activiteiten in
Ethiopië, het functioneren van de kliniek, de gesprekken en de gevoelens van alle betrokkenen bij
Stichting Denbi. Al met al kunnen we constateren dat we als stichting adequaat met de verschillende
situaties en maatregelen zijn omgegaan, zodat we toch in staat waren financiële middelen te verwerven
voor het in standhouden en de voortgang van het werk in en rond de kliniek en de school in Ethiopië. Dit
kon mede ook door de ervaring en vindingrijkheid van onze vrijwilligers en donateurs.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van de onrust in Ethiopië. Dit was met name in de regio Tigray. Dat
in het noorden van Ethiopië op ongeveer 1000 kilometer van Debre Zeit, de regio waar Denbi ligt, is.
Hoewel dit op ruime afstand van onze kliniek en school ligt, was er vanzelfsprekend wel merkbare onrust
in het land.

Voor zover dat mogelijk was is de kliniek dagelijks geopend geweest en hebben veel mensen uit de nabije
en ruimere regio de weg naar de kliniek gevonden. Dit ook vanwege de positieve mondelinge overdracht
over de rust en kwaliteit waarmee de kliniek bekend staat.
Vanwege de expertise van onze medewerkers lag de nadruk op moeder- en kindzorg. Maar ook diverse
individuele personen konden worden geholpen met medische zorg, fysiotherapie en dergelijke.
Ook op de Rehobothschool mocht het (Bijbel)onderwijs aan de kinderen zijn voortgang hebben. Het
aantal sponsorkinderen neem ieder jaar toe en we zijn blij hier te kunnen melden dat veel particulieren in
Nederland op die manier hun meeleven tonen aan de kinderen uit de allerarmste gezinnen in Ethiopië. 

We zijn dankbaar en blij dat onze donateurs en sponsors, groot en klein, onze stichting het afgelopen jaar
weer trouw zijn gebleven. We denken ook aan onze vrijwilligers, die helpen bij het organiseren van de
jaarlijkse activiteiten op Koningsdag en de oliebollenactie. Zij dragen een steentje bij, zodat wij onze
doelstelling kunnen blijven halen: kwalitatieve medische zorg in Denbi in Ethiopië.

We spreken de wens uit dat dit ook het komende kalenderjaar weer plaats mag vinden. In Daniël 6 lezen
we in het 11e vers dat Daniël de gewoonte had om drie keer per dag naar zijn opperzaal te gaan om daar
te bidden en belijdenis te doen voor God. Hij deed dat met open vensters naar Jeruzalem gericht. Wat is
dit een voorbeeld dat de Heere ons voorhoudt. We vragen dan ook alle betrokkenen bij onze stichting om
het werk voor en in Ethiopië te gedenken in uw dagelijkse gebeden, naar het voorbeeld van Daniël. 

Voor een ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd in welke vorm dan ook: hartelijk bedankt voor alles
het afgelopen jaar.

Missie, visie en doel

Missie
‘Met de hand aan de ploeg’, in een gebroken wereld Gods liefde laten schijnen, ons hart openen en laten
spreken wanneer we onze broeders en zusters gebrek zien lijden.

Vanuit deze missie wil Stichting Denbi er zijn voor onze verre naaste in Ethiopië. Met hierbij als motto dat
iedereen, rijk of arm, een schepsel van God is, zich geliefd weet, het recht heeft op goede
gezondheidszorg, de kans krijgt om tot zijn recht te komen en zich kan ontwikkelen tot een volwaardig
individu in de samenleving.
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Visie
Stichting Denbi zet zich in voor verschillende vormen van hulpverlening en ontwikkeling voor de meest
(kans)arme en vergeten bevolking van Ethiopië. Dit komt tot uitdrukking in het verlenen van kwalitatieve
gezondheidszorg aan de bevolking van het dorpje Denbi, verstoken van goede, bereikbare en betaalbare
gezondheidszorg.

Er vindt individuele begeleiding en hulpverlening plaats voor zowel volwassenen als kinderen, die
verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn. Deze groep valt binnen de reguliere gezondheidszorg tussen wal
en schip. Door hierop in te spelen, wil Stichting Denbi hen zoveel mogelijk een menswaardig bestaan
bieden.

Ontwikkeling, kennisoverdracht, duurzaamheid en mensen niet blijvend afhankelijk te laten zijn van
hulpverlening. Dat is wat ons drijft. Dit uit zich in:
- het overdragen van (gezondheids-) kennis,
- inzet op structurele hulpverlening,
- expertise delen met lokale hulpverleners,
- het stimuleren van lokale initiatieven, die bijdragen aan de missie van Stichting Denbi.
 
Doel 
Het doel van Stichting Denbi, statutair gevestigd te Kootwijkerbroek, bestaat voornamelijk uit:
- Het oprichten en in stand houden van één of meer regionale (poli)klinieken in Ethiopië;
- Medische- en verloskundige hulp en medische voorlichting geven aan de bevolking van het
            plaatsje Denbi en omgeving;
- Het verrichten van andere activiteiten om het welzijn van de bevolking in Ethiopië te 
            bevorderen.

Stichting Denbi heeft geen winstoogmerk en heeft niet als doel om zoveel mogelijk vermogen aan te
houden. Het vrij besteedbaar vermogen van de stichting staat volledig ter beschikking aan die activiteiten
die de missie en visie van de stichting onderstrepen en worden daar ook voor aangewend als de middelen
daarvoor aanwezig zijn.

Activiteiten 2021

Kliniek
Het wordt steeds drukker in de kliniek. De patiëntenaantallen laten deze groei ook zien. In 2021 kwamen
er gemiddeld per maand 795 patiënten naar de kliniek voor het algemene spreekuur. In 2020 waren dit er
per maand gemiddeld 610. Ook het aantal zwangere vrouwen die de kliniek bezoeken voor controles
neemt toe. Gemiddeld kwamen er per maand 91 vrouwen naar de kliniek voor zwangerschapscontrole. In
2020 waren dat er gemiddeld 78.
Door de toenemende drukte is het van belang om efficiënt te werken. In 2021 is daarom besloten om een
elektronisch patiënten dossier in te voeren. Het was een enorme klus om alle papieren dossiers te
vervangen, maar inmiddels wordt alles digitaal bijgehouden. 
Met de toenemende zorgvraag zijn er ook steeds meer specialistische apparaten nodig. In 2021 is er een
chemisty machine aangeschaft ten behoeve van het meten van nier- en leverfunctie

School
In september is er weer een nieuwe klas met leerlingen gestart. Het leerlingenaantal komt hiermee op 121
per einde van het jaar. Aan het einde van het jaar kregen we de vraag van een sponsor of zij met hun
medewerkers een in Ethiopië een project konden uitvoeren. Er werden plannen gemaakt voor een
aanbouw bij de school waar de kinderen gezamenlijk zouden kunnen eten. Helaas kon dit plan vanwege
corona niet doorgaan. In 2022 is de aanbouw uitgevoerd door lokale mensen.
De school heeft geen voorziening voor drinkwater. Dit willen we graag veranderen. In 2021 zijn de
plannen voor het slaan van een waterput verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat in 2022 begonnen
wordt met de werkzaamheden.

Individuele sponsoring
We hebben ook dit jaar enkele individuele personen hulp kunnen bieden.

6



Fondsenwerving en acties

De  bekende  koningsmarkt  kon  in  2021  niet doorgaan.  Voor de  activiteitencommissie  betekende  dit  een
uitdaging  om  een  alternatief te  verzinnen.  Dat  is  bijzonder  goed  gelukt.  Zij  hebben  een  autopuzzeltocht
georganiseerd  met hulp van een  aantal van onze bedrijfsdonateurs.  Het aantal  deelnemers was hoog en
daarmee ook het bedrag wat er opgehaald is. We willen dit geld besteden aan de waterput bij de school.
Verder  is  er een  online  actie  gedaan  om  geld  in  te  zamelen  voor hulp  aan  tienermeisjes  en  is  er in  het
najaar  de  bekende  oliebollenverkoping  gedaan.  Voor  het  eerst  hebben  we  hier  ook  een  webshop  voor
gebruikt.
Ook zijn er individuele acties gedaah door particulieren en bedrijven. We zjjn blij met a[ deze initiatieven.

Toekomst

Naar  aanleiding  van  gesprekken  met  de  Stichting  Denhofe,  die  de  bouw van  een  hospitaal  in  Denbi  tot
doel  heeft, zijn  er afspraken  gemaakt die tot doel hebben om  de komende jaren tot meer samenwerking
te komen.
Globaal gezien komt het erop neer dat Stichting  Denhofe zich zal richten op de realisatie van het complete
hospitaal,  terwijl  Stichting  Denbi  zich  in  dat  project zal  richten  op  een  vleugel  met  daarin  de  moeder-en
kindzorg.

Geplande activiteiten 2022

De volgende activiteiten staan voor 2022 weer op het programma:
De jaarlijkse Koningsmarkt, georganiseerd door ca. 40 vrijwilligers.
De jaar]ijkse Oliebollenactie in december,  georganiseerd door ca.10 vrijwilligers.
Diverse individuele markten/fairs/beurzen/verkopingen, waarop vrijwilligers van Stichting  Denbi

aanwezig zijn.

Bestuurswisseling

Wim  Boon  (voorzitter),  Evert  van  Veldhuizen  (penningmeester)  en  Bas  van  Ee  (algemeen  bestuurslid)
hebben  aangegeven  per  31   december  2021   het  bestuur  te  verlaten.  In  2022  zijn  de  vacatures  weer
vervuld.  Per 23 maart 2022 is Guus Knapen aangetreden als voorzitter,  Dianne van  Beek is per die datum
aangetreden  als  secretaris  en  Henri6tte  Ouwendorp  als  algemeen  bestuurslid.  Egbert van  Laar is  vanaf
23 maart 2022 de functie van penningmeester gaan vervullen.

Lunteren, 29 november 2022

Mevrouw D.J. van Beek
Secretaris
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 46.271 57.644

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 8.587 10.969

Liquide middelen 118.272 34.728

Totaal activa 173.130 103.341
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
83.403 76.375

Bestemmingsreserve
75.000 -

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 1.353 8.342
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen 9.377 9.433
Overlopende passiva 3.997 9.191

14.727 26.966

Totaal passiva 173.130 103.341
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 240.688 190.078
Inkoopwaarde van de omzet -33.339 -17.542

Brutowinst 207.349 172.536

Afschrijvingen 11.373 12.211
Lasten beheer en bestuur 14.009 10.323
Besteed aan doelstellingen 99.939 146.747

Totaal van som der lasten 125.321 169.281

Totaal van bedrijfsresultaat 82.028 3.255

Belastingen over de winst of het verlies - -

Totaal van resultaat na belastingen 82.028 3.255

Toevoeging aan bestemmingsreserve -75.000 -

Totaal van resultaat na belastingen 7.028 3.255
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting DENBI is feitelijk gevestigd op Lage Veldweg 30, 6741 JL te Lunteren NL, is statutair gevestigd
in Kootwijkerbroek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61879738.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting DENBI bestaan voornamelijk uit het oprichten en instandhouden van één of
meer regionale (poli)klinieken in Ethiopië teneinde medische- en verloskundige hulp en medische
voorlichting te geven aan de bevolking van de betreffende vestigingsplaats en omgeving en het verrichten
van overige activiteiten ter bevordering van het welzijn van de bevolking van Ethiopië.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva 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.

Grondslagen 

Vaste activa 

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en

-terreinen

Inventarissen Vervoer-
middelen

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 20.000 14.408 46.650 81.058
Cumulatieve afschrijvingen - -9.419 -13.995 -23.414

Boekwaarde per 1 januari 2021 20.000 4.989 32.655 57.644

Mutaties 

Afschrijvingen - -2.043 -9.330 -11.373

Saldo mutaties - -2.043 -9.330 -11.373

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 20.000 14.408 46.650 81.058
Cumulatieve afschrijvingen - -11.462 -23.325 -34.787

Boekwaarde per
31 december 2021 20.000 2.946 23.325 46.271

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 8.587 10.969
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

Rabobank Spaarrekening .315 70.000 -
Rabobank Zakelijke rekening .540 45.069 28.944
Kruisposten 1.696 3.865
Kas kliniek Ethiopië (ETB) 1.507 1.919

118.272 34.728

Het saldo in de kas van de kliniek in Ethiopië betreft ultimo 2021 een bedrag van 84.235 ETB.
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

PASSIVA 

Stichtingsvermogen

2021 2020
€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 76.375 73.120
Uit resultaatverdeling 7.028 3.255

Stand per 31 december 83.403 76.375

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Bestemmingsreserve

Reservefonds school 75.000 -

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Reservefonds school

Reservefonds waterput school 60.000 -
Reservefonds aanbouw school 15.000 -

75.000 -

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.353 8.342

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 9.377 9.433

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overlopende passiva

Nog te betalen oliebollen decemberverkoop 2.384 -
Nog te betalen salarissen 1.613 5.831
Nog te betalen sponsorgelden - 3.360

3.997 9.191
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Stichting DENBI, Kootwijkerbroek

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
2021 2020

€ €

Baten

Opbrengsten Koningsdag 67.359 -
Sponsoring bedrijven 57.730 51.553
Giften algemeen 54.318 31.786
Inkomsten sponsorouders 19.477 11.823
Giften t.b.v. school 17.400 59.228
Opbrengsten acties 9.761 -
Opbrengsten decemberverkoop 9.358 7.701
Overige opbrengsten 5.285 3.225
Opbrengsten winkel - 8.395
Opbrengsten DENBI-reis - 16.367

240.688 190.078

2021 2020
€ €

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 33.339 15.542
Voorraadmutatie - 2.000

33.339 17.542

2021 2020
€ €

Inkoopwaarde omzet

Inkopen en kosten Koningsdag 17.141 -
Advertentiekosten 9.665 5.053
Inkopen decemberverkoop 5.460 3.465
Inkopen donateursavond 1.073 -
Inkopen reizen sponsors - 4.922
Inkopen winkel - 2.102

33.339 15.542

2021 2020
€ €

Afschrijvingen

Vervoermiddelen 9.330 9.330
Inventarissen 2.043 2.881

11.373 12.211
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Stichting DENBl,  Kootwijkerbroek

Lasten beheer en bestuur

Administratiekosten
Accountantskosten
Overige kosten beheer en bestuur
Kosten website
Rente en kosten bank

Besteed aan doelstellingen

Uitgaven ten behoeve van kliniek Ethiopie
Uitgaven ten behoeve van school Ethiopie
Uitgaven ten behoeve van individuele sponsoring Ethiopie

2021                      2020
€€

5.025                    3.223
3.347                     1.996
2.941                      3.366
1.588                       1.203
1.108                           535

14.009                    10.323

2021                      2020
€€

77.828                 84.874
19.130                    51.754

2,981                      10.119

99.939                146.747

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gebeurtenjssen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend welke het beeld van de jaarrekening in belangrijke
mate be.I.nvloeden.
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