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Bestuursverslag 

Stichting LiveBuild kijkt terug op een jaar waarin de politieke onrust Kameroen nog altijd in haar greep 
houdt. Dit heeft (blijvende) grote gevolgen voor de lokale bevolking en de projecten die wij als 
LiveBuild ondersteunen. We zijn in 2019 in nauw contact gebleven met onze partners om op de 
hoogte te blijven van de situatie.  

Door deze situatie hebben wij in 2019 niet aan onze projecten kunnen werken. In de gebieden waar 
de projecten van LiveBuild actief zijn heerst veel onrust. Veel mensen hebben hun huis (tijdelijk) 
verlaten en het gewone leven ligt stil. Als LiveBuild werken wij juist veel samen met de mensen die 
woonachtig zijn in deze gebieden. Dit is dan ook de voornaamste reden geweest dat wij onze 
projecten niet hebben kunnen voortzetten. 

In overleg met onze partners hebben wij besloten om met een aantal noodinjecties toch ondersteuning 
te kunnen bieden. Zo hebben wij diverse noodpakketten gefinancierd die lokaal zijn ingekocht en 
verspreid. Op deze manier hebben we als stichting een directe bijdrage kunnen leveren aan de 
leefomstandigheden van mensen die het nu juist hard nodig hebben.  

In 2019 heeft LiveBuild dus geen voortgang kunnen boeken met haar projecten. We hebben dit met 
onze achterban zo goed als mogelijk gedeeld in de vorm van nieuwsbrieven en het schrijven en delen 
van blogs over de situatie in de projectgebieden. Daarnaast hebben wij met onze projectpartners in 
Nederland contact gehad over de beschikbaar gestelde fondsen en hoe we hier, gegeven de huidige 
omstandigheden, het beste mee om kunnen gaan. LiveBuild is erg verheugd dat deze partners – ook 
in deze moeilijke tijd – ons blijven steunen. Niet in de laatste plaats om de gereserveerde gelden te 
kunnen behouden, maar ook door financiële ondersteuning voor het eerdergenoemde 
noodhulpproject.  
 
In 2019 zijn een aantal vrijwilligers met veel project ervaring in Kameroen gestopt. Daarbij zijn de 
huidige vrijwilligers vooral gespecialiseerd in het communicatie/werving deel van de stichting. Het 
bestuur heeft dan ook de keuze gemaakt om de monitoring van de lopende projecten te gaan 
beleggen bij Stichting Humaniforest. Humaniforest is actief in Kameroen en wordt vanuit Nederland 
ondersteund door een aantal oud LiveBuild vrijwilligers (waaronder de oud directeur van de stichting) 
die het projectwerk in Kameroen gaan overnemen. Met deze keuze is de stichting ervan overtuigd dat 
de kennis - benodigd voor deze projecten - in tact blijft en geeft het LiveBuild de mogelijkheid zich nog 
meer te gaan richten op waar zij goed in is. Het open en transparant communiceren naar haar 
achterban over projecten in Kameroen. en waar mogelijk de werving van nieuwe fondsen voor 
(noodhulp)projecten. Dit plan zal in 2020 uitgevoerd gaan worden.  

In 2019 is in totaal een bedrag van € 36.493 aan inkomsten gerealiseerd. Dit is een daling van bijna 
60% ten opzichte van de behaalde inkomsten in 2018. Deze daling wordt vooral verklaard door het 
niet werven van nieuwe fondsen bij grote fondsen en bedrijven vanwege de aanhoudende onrust in 
Kameroen en doordat we in 2019 minder eigen events hebben georganiseerd dan in 2018. 

De totale uitgaven in 2019 bedragen € 32.468. Dit is inclusief de bedragen die in 2019 zijn 
overgemaakt naar Kameroen voor noodhulp. Er was een bedrag van € 87.451 begroot. Deze 
onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door lagere uitgaven in Kameroen door de onrust en 
stilleggen van projecten. De bestemmingsfondsen zijn dat ook niet gewijzigd. 

Stichting LiveBuild heeft voor 2020 de ambitie uitgesproken om onze partners in Kameroen te blijven 
ondersteunen in deze moeilijke en onrustige tijd. Er zal rekening gehouden moeten worden met het 
scenario dat de onrust nog jaren kan aanhouden en met het scenario dat projecten (deels) weer 
opnieuw opgebouwd dienen te worden. 
 
Het team van Stichting LiveBuild dankt alle vrijwilligers en partners in Nederland, maar vooral ook in 
Kameroen voor de behaalde resultaten. We hopen dat er snel weer een stabiele politieke situatie 
ontstaat in Kameroen. 
 
B. Gepkens, penningmeester / bestuur LiveBuild 
Utrecht, 23 april 2020 
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Samenstellingsverklaring 

 

Opdracht  

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring. 
 

Samenstellingsverklaring van de accountant 
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Live Build te 
Utrecht. 
 

Samenstellingsverklaring van de accountant 
 
De jaarrekening van Stichting Live Build te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en 
verliesrekening over 2019 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 Live Build. 
 
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 vanuit 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. 
 
 
Hoogachtend,  
V3accountants B.V. 
 
 
 
w.g. R. Vermeulen AA 
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Jaarrekening 2019 
van 
Stichting Live Build  

 

Statutaire naam: Stichting Live Build 
Statutaire vestigingsplaats: Utrecht 
Adres: Bemuurde Weerd WZ 3 
 3513 BH Utrecht 
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Balans per 31 december 2019 
(Na voorstel resultaatbestemming)  

 
 
A c t i v a  

 
 2019 2018 
     

 € € 

Vaste activa 
Materiële vaste activa (1) - 909 
 
Vorderingen en overlopende activa (2) 10.067 5.820 
 
Liquide middelen (3) 74.392 72.158 
     

Totaal activa 84.459 78.887 
     

 
P a s s i v a  

 

Reserves en fondsen 
Reserves 
Continuïteitsreserve (4) 25.845 21.820 
     

   25.845 21.820 
 
. 
Bestemmingsfondsen (5) 54.025 54.025 
 
 
Kortlopende schulden (6) 4.589 3.042 
     

Totaal passiva 84.459 78.887 
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Staat van baten en lasten over 2019 

 Boekjaar Begroting Boekjaar 
 2019 2019 2018 
       

 € € € 

BATEN 
 
Baten van particulieren (7) 24.643 27.680 34.529 
Baten van bedrijven (8) 500 - 23.500 
Baten in natura - - 2.290 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 11.350 47.000 25.850 
       

Som van de baten 36.493 74.680 86.169 
 
LASTEN 
 
Besteed aan doelstelling (9) 

- Projecten 22.696 75.853 42.114 
- Evenementen & festivals - - - 

 
Wervingskosten (9) 3.160 5.472 3.427 
Kosten beheer en administratie (9) 6.612 6.126 5.408 

       

Som van de lasten 32.468 87.451 50.949 
 
Saldo voor financiële baten en lasten 4.025 -12.771 35.220 
Saldo financiële baten en lasten (10) - - - 

       

Saldo van baten en lasten 4.025 -12.771 35.220 
       

 

Resultaatverdeling 
 
 Boekjaar  Boekjaar 
 2019  2018 
       

 €  € 

 
Continuïteitsreserve 4.025  -4.805 
Bestemmingsfondsen -  40.025 
       

   4.025  35.220 
Correctie voorgaand jaar -  2.740 
Totaal mutatie 4.025  37.960 
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 Boekjaar Begroting Boekjaar 
 2019 2019 2018 
       

 
 
Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van 
Som van de baten 8,7 7,3 4,0 
       

 
Totaal kosten beheer en administratie in % van 
Som van de baten 18,1 8,2 6,2 
       

 
Totaal besteed aan doelstelling in % van 
Som van de baten 62,2 101,6 48,9 
       

 
Totaal besteed aan doelstelling in % van 
Som van de lasten 69,9 86,7 82,7 
       

 

Kasstroomoverzicht 2019 

 2019 2018 
         

 € € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat   4.025  35.220 

Afschrijvingen  909  574 

Correctie reserve 2017  -  2.740 

Mutatie werkkapitaal: 

— mutatie vorderingen -4.247  8.402  

— mutatie kortlopende schulden 1.547  -2.896  
       

    -2.700  5.506 
         

    2.234  44.040 

  

Netto kasstroom  2.234  44.040 

Geldmiddelen 1 januari  72.158  28.118 
         

Geldmiddelen 31 december  74.392  72.158 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Stichting Live Build is statutair gevestigd op de Bemuurde Weerd WZ 3, 3513 BH te Utrecht en is ingeschreven bij de 
handelsregister onder nummer 30228444.  
 
De doelstelling van de stichting is: het (financieel) ondersteunen van de bevolking in (onder meer maar niet 
uitsluitend) Afríka om hen daardoor een betere toekomst te bieden. De stichting tracht dit doel te bereiken door het 
inzamelen van geld (in Nederland) voor het bouwen van huizen en alle andere middelen die het bovenstaande doel 
kunnen bewerkstelligen De stíchtíng beoogt niet het maken van winst. 
 
 

Regelgeving verslaggeving fondsenwervende instellingen 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650). 

Grondslagen van waardering 
 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Eventuele 
afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in 
vermogen en resultaat.  
 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.  
 

Vreemde valuta 
Alle activa en passiva luidend in buitenlandse valuta zijn herrekend naar euro`s op basis van de wisselkoers per 
balansdatum. Transacties in buitenlandse valuta zijn herrekend in euro`s op basis van de wisselkoers per 
transactiedatum. Alle daarmee gepaard gaande koersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten van het 
betreffende jaar. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. De 
afschrijvingen zijn lineair berekend, gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de 
eventuele restwaarde. 

 

Vorderingen 
De vorderingen worden in eerste instantie gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 
kostprijs, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Gezien de veelal korte looptijd zijn de reële 
waarde en de geamortiseerde kostprijs van deze posten over het algemeen gelijk aan de nominale waarde. 
Bijzondere waardeverminderingverliezen worden in het resultaat verwerkt indien objectief is vast te stellen dat 
bedragen niet inbaar zijn. 
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Reserves en Fondsen 

De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van Stichting Live Build.  Het 
bestaat uit de continuïteitsreserve die dient om de continuïteit van de organisatie in Nederland te garanderen, de 
bestemmingsfondsen waaraan door de donateurs een specifiekere bestemming is gegeven. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 
 

Algemeen 

Het resultaat is bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten te verminderen met de aan het jaar toe te rekenen 
lasten. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. 
 
Alle baten zijn verantwoord als bruto bedrag zonder aftrek van kosten, tenzij in de toelichting anders is vermeld. 

 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Onder de baten uit eigen fondsenwerving worden de baten verantwoord waarvoor Stichting Live Build zelf het risico 
draagt. Nalatenschappen worden verantwoord op het moment dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.   
Overige baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord op het moment dat de baten zijn toegezegd. 
 

Verantwoording van de kosten 
De kosten worden verantwoord in de periode waar de kosten betrekking op hebben. De kosten voor financiële hulp 
worden verantwoord in het jaar waarin deze formeel en bindend is toegezegd.  

 
Toerekening kosten aan de doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer 
De toerekening van indirecte kosten aan de verschillende hoofddoelstellingen van Stichting Live Build, 
fondsenwerving en administratie en beheer geschiedt grotendeels op basis van directe toekenning van kosten aan de 
verschillende hoofddoelstellingen. Voor de niet  direct toewijsbare kosten word een verdeling gehanteerd op basis  
van ingeschatte tijdsbesteding. De verdeling is als volgt  vastgesteld. Doelstellingen 50%, Fondsenwerving 30% en 
Beheer en Administratie 20%.  
 



 

1 

Bijlage 8 
bij rapport d.d.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Stichting Cliniclowns Nederland, Amersfoort 

 11 

Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa (1) 
Het verloop in 2019 is als volgt weer te geven. 
 
   Andere vaste 
   bedrijfsmiddelen  
        

   € 
  

Boekwaarde 1 januari 2019   909  
Afschrijvingen / boekverlies   909  
        

Boekwaarde 31 december 2019   - 
        

 
Stand per 31 december 2019: 
Aanschafwaarde   -  
Cumulatieve afschrijving   -  
        

     -  
        

 

Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende economische levensduur: 
— inventaris   : 5 jaar; 
— computerapparatuur  : 5 jaar. 
 
De activa is niet meer aanwezig en derhalve uitgeboekt.  
 
 2019 2018 
     

 € € 

Vorderingen en overlopende activa (2) 
De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd. 
 
Vooruitbetaalde bedragen 2.346 531 
Vorderingen en overlopende activa 3.516 400 
Debiteuren  2.800 5.034 
Voorziening dubieuze debiteuren - (2.532) 
Borgstellingen   1.000 1.912 
Nog te vorderen omzetbelasting 405 475 
 
     

Totaal   10.067 5.820 
     

 

Liquide middelen (3) 
Van het saldo van de liquide middelen groot € 74.392  zal € 54.025 worden aangewend om de 
bestemmingsfondsen in de toekomst te kunnen financieren. Voor het overige staan de liquide middelen ter vrije 
beschikking van de stichting. 
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Reserves en Fondsen (4) 
 
  Continuïteits- Bestemmings- Totaal 
  reserve fondsen 
       

    €  

Stand per 1 januari 2019 21.820 54.025 75.845 
Resultaatverdeling 4.025 - 4.025 
        

Stand per 31 december 2019 25.845 54.025 79.870 
        

 
 
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de Stichting Live Build. Het 
bestuur heeft aan de continuïteitsreserve een maximum verbonden van €12.000 mits dit bedrag onder de VFI 
norm blijft. De VFI norm bedraagt 1,5 keer de kosten van de organisatie. Met kosten wordt dan bedoeld; eigen 
personeelskosten, kosten voor uitbestede diensten, kantoorkosten en kosten voor fondsenwerving. Stichting Live 
Build telt de kosten van fondsenwerving niet mee. Wanneer men uitgaat van deze, aangepaste lagere VFI norm, 
zou de continuïteitsreserve maximaal € 18.235 mogen bedragen.  
 

Bestemmingsfondsen (5) 
 
 Begin Saldo Dotaties Onttrekkingen Einde boekjaar 
         

 € € € € 

Bafcoop  19.500 - - 19.500 
Diffa  2.000 - - 2.000 
Marumba  24.000 - - 24.000 
Sanyar Bassee  5.975 - - 5.975 
Manganjo  2.550 - - 2.550 
Fonds Cacao  - - - - 
         

Totaal   54.025 - - 54.025 
         

 
De dotaties aan de bestemmingsfondsen betreffen de in het boekjaar ontvangen giften waaraan door derden 
een bestemming is gegeven. De onttrekkingen betreffen de bestedingen in het boekjaar aan het specifieke doel. 
De bestemming van deze bedragen is door derden bepaald en niet door het bestuur of de directie zonder 
toestemming van de derde te wijzingen. Wegens de politieke onrust in Kameroen is er geen geld besteed uit het 
bestemmingsfonds. In 2020 wordt opnieuw bekeken of de situatie het toelaat om de steun aan projecten weer op 
te pakken.  
 



 

 

 

 
 2019 2018 
     

 € € 

Kortlopende schulden (6)           
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd. 
 
Crediteuren  2.464 917 
Nog te betalen omzetbelasting - - 
Overige kortlopende schulden 2.125 2.125 
     

   4.589 3.042 
     

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De stichting heeft een huurcontract voor het pand in Utrecht met een looptijd van een jaar. De jaarlijkse 
huurverplichting inclusief service kosten is € 8.400. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 2019 2018 
     

 € € 

Baten van particulieren (7) 
Periodieke donateurs 24.643 34.529 
     

   24.643 34.529 
     
 

De particuliere donaties zijn teruggelopen ten opzichte van 2018. Dit komt voornamelijk omdat er in 2018 nog 
een eenmalige actie is geweest. De afname van de periodieke donateurs ligt rond de 10%.  
 
 
 2019 2018 
     

 € € 

Baten van bedrijven (8) 
Partnerships  500 23.500 
     

   500 23.500 
     

 

Toelichting lastenverdeling (9) 
 
 
   
 

     Doel- Fondsen- 
     stelling werving 
             

     € €
  

Subsidies en bijdrage aan doelstelling     20.311 - 
Huisvestingskosten     2.116 1.270 
Afschrijving en rente     - - 
Overige kosten     269 1.890 
             

       22.696 3.160 
              

 
  Totaal 
             

   Beheer en Totaal Begroot Totaal 
   administratie 2019 2019 2018 
              

   € € € €
  

Subsidies en bijdrage aan doelstelling        - 20.311 75.853 39.009 
Huisvestingskosten        847 4.233 7.176 5.194 
Afschrijving en rente   909 909 573 573 
Overige kosten (9.2)    4.856 7.015 3.849 6.173 
             

      6.612 32.468 87.451 50.949 
             



 

 

 

 
 
 
 2019 2018 
     

 € € 

 
Overige algemene kosten (9.2) 
Kantoorkosten 522 597 
Accountant- en advieskosten 1.555 1.435 
Reis- en verblijfskosten - 330 
Overige algemene kosten 4.938 3.811 
     

   7.015 6.173 
     

 
 
  

 

 
 
 

Ondertekening Bestuur 

 

Utrecht, 23 april 2020 

 
Het bestuur: 
 
M. Bakker – Hart, voorzitter 
 
B. Gepkens, penningmeester 
 
K.V. van de Brug, Secretaris 
 
G.J. van Groenwoud, algemeen lid 
 
M. Altenburg, algemeen lid 
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