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Bestuurdersverklaring jaarverslag

2020 markeren we als een jaar waarin veel ontwikkelingen, die zich in de jaren hiervoor hebben ingezet, ingelost 
werden. In 2018, toen het gewelddadig conflict in Kameroen heftig was opgelaaid, hebben we ervoor moeten 
kiezen om de waterprojecten (tijdelijk) stil te leggen. Hierna volgde ook voor de organisatie in Nederland een 
periode van bezinning en herijken waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe we onze capaciteit zo effectief 
mogelijk inzetten.

De belangrijkste zaken die het afgelopen jaar zijn afgerond en doorgevoerd zijn de vernieuwing van het bestuur, het 
afsluiten van het project Koffie van LiveBuild en het afronden van het noodhulpproject voor alle gemeenschappen 
waar we actief waren. Naast het afronden van langlopende ontwikkelingen en veranderingen hebben we in 2020 
ook een start gemaakt met een nieuw waterproject rondom Buea Town.

Nieuw bestuur
Halverwege 2020 hebben we afscheid genomen van het oude bestuur en daarmee ook van een aantal vrijwilligers 
die al jaren actief waren binnen LiveBuild. In de eerste twee kwartalen hebben zij zich ingezet om al die kennis en 
ervaring over te dragen en daarnaast lopende zaken af te ronden. We willen hen via deze weg nogmaals onmetelijk 
veel bedanken voor hun inzet, energie en toewijding aan LiveBuild. 

Het nieuwe bestuur bestaande uit Katja van Hoorn (voorzitter), Sandra van der Pal (secretaris) en Robert de Zeeuw 
(penningmeester) is sinds mei 2020 officieel aangetreden. Zij vormen een controle op de financiële, juridische en 
organisatorische gang van zaken. Tevens voorzien zij het dagelijks team, bestaande uit Vera Diepeveen 
(communicatie en organisatie), Eva Bullens (communicatie en organisatie) en Eva Boeree (projectcoördinatie en 
fondsenwerving) van advies en hulp waar nodig.

Afronding Koffie van LiveBuild

Mede door de aanhoudende crisis, maar ook omwille van capaciteitsgebrek in Nederland, hebben we besloten het 
project Koffie van LiveBuild te stoppen. Na 5 mooie jaren en 12.000 kilo was de koffie op. Meer dan 1 miljoen 
kopjes koffie hebben we in die tijd geïmporteerd, laten branden, verpakken, verstuurd en geserveerd op festival en 
evenementen. Zo hebben we bijgedragen aan de bewustwording over het belang van een eerlijkere koffiesector én 
hebben we een financiële bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de sector in de regio van Kumbo.

Afronding noodhulpproject en zomertasjes actie

In de zomer van 2020 hebben we in samenwerking met Eline Boon van ByBean een fondsenwervende actie opgezet 
om geld in te zamelen voor de laatste noodhulpactie van een reeks. In samenwerking met CED en FAHP hebben we 
nu alle dorpen waar we actief waren met de waterprojecten kunnen voorzien van noodhulpgoederen.

Ook in Kameroen is COVID-19 aanwezig en voor de dorpen die getroffen zijn door de oorlog is dit een extra zware 
opgave. Dankzij een extra financieringsmogelijkheid van Wilde Ganzen hebben we onder andere voorlichting en 
hygiëneverbeteringen in Diffa en Small Ekombe kunnen realiseren. Eerder dat jaar (in februari) hebben we 
bovendien Lobange kunnen voorzien van noodhulpgoederen.

Start waterproject Buea Town 
In 2020 zijn we in samenwerking met Humaniforest begonnen aan de voorbereidingen voor een nieuw 
waterproject waarbij 15.500 inwoners van 7 dorpen rondom Buea Town een (beter) schoon drinkwatersysteem 
krijgen. Er is gewerkt aan de projectplanning en we zijn begonnen met fondsenwerving. 

Financiën
In 2020 heeft LiveBuild een totaal van €54.904 aan baten gerealiseerd. Dit is aanzienlijk hoger dan verwacht en 
begroot, met name omdat er succesvolle fondsenwerving is gedaan bij Leo Bijl en Humaniforest voor het Bueau 
Town project. Samen met de bijdrage van Earth Water zijn zij tezamen goed voor een bedrag van €30.000. 

Het totaal aan lasten over 2020 kwam uit op €20.231. Dit is ongeveer 30% lager in vergelijking met het voorgaande 
boekjaar. De administratiekosten (overhead) zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar er is met name minder uitgegeven 
aan projecten. De reden hiervoor is reeds in eerdere alinea’s benoemd: de onrust in Kameroen blijft aanhouden en 
de coronacrisis komt daar nog bovenop. 
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Er is hierdoor over 2020 een positief saldo van €34.673 ontstaan. Hiervan is €30.000 bestemd voor het Buea Town 
project en de restant aan de continuïteitsreserve toegevoegd. 
De bedragen die eerder voor verscheidene bestemmingsfondsen waren gereserveerd zijn door het oude bestuur 
overgedragen aan stichting Humaniforest om te verwezenlijken. Zodoende begon het nieuwe bestuur met een 
schone lei. 

Als laatste hebben we ook in 2020 weer van veel trouwe individuen een donatie mogen ontvangen. De laatste jaren 
is er een dalende trend te zien aan periodieke particuliere bijdragen. Dit is te verwachten nu er minder tot geen 
fysieke events worden georganiseerd. In 2021 zal de donateursadministratie een opfrisbeurt krijgen zodat er meer 
inzicht is in het verloop en er een doelgerichte strategie aan gekoppeld kan worden. Nu er uitzicht is op een einde 
aan de coronapandemie hoopt LiveBuild in 2022 letterlijk en figuurlijk meer naar buiten te treden en zal zich 
blijven inzetten voor Kameroen. 
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1. Rapport
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1.1 Samenstellingsverklaring
Stichting Live Build

Aan:
Stichting Live Build
Bestuur
Vlampijpstraat 84
3534AR Utrecht

Geachte Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening
2020 van Stichting Live Build te Utrecht samengesteld op basis van de
door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens berust bij de leiding van de onderneming. Het
is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële
gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat
deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelings-
verklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.

Utrecht, 22 februari 2021

Y. Goedhart
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1.2 Balans per 31 december 2020

Stichting Live Build 2020

2020 2019
Vaste activa
Materiële vaste activa -€                    -€                       

Vorderingen en overlopende activa 5.795€              10.067€              

Liquide middelen 67.359€           74.392€              

Totaal activa 73.154€           84.459€              

2020 2019
Passiva

Reserves en fondsen
reserves
Continuiteitsreserve 30.518€           25.845€              

Bestemmingsfondsen 42.500€           54.025€              

Kortlopende schulden 136€                   4.589€                 

Totaal passiva 73.154€           84.459€              
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1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten

Boekjaar Begroting Boekjaar
2020 2020 2019

Baten
Baten van particulieren 22.424€              15.300€              24.643€               
Baten van bedrijven 500€                     500€                     500€                      
Baten in natura -€                       -€                       -€                        
Baten van andere organisaties zonder winststreven 31.980€              -€                       11.350€               
Som van de baten 54.904€              15.800€              36.493€               

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Projecten 11.569€              8.600€                 22.696€               
Evenementen & Festivals -€                       -€                       -€                        

Wervingskosten 1.391€                 -€                       3.160€                  
Kosten beheer en administratie 7.271€                 7.280€                 6.612€                  
Som van de lasten 20.231€              15.880€              32.468€               

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten 34.673€              -80€                       4.025€                  

Saldo van baten lasten 34.673€              -80€                       4.025€                  

Resultaatverdeling 
Boekjaar Boekjaar

2020 2019
Continuiteitsreserve 4.673€                4.025€                 
Bestemmingsfondsen 30.000€             -€                        

Totaal mutatie 34.673€             4.025€                  
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Boekjaar Begroting Boekjaar
2020 2020 2019

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van
som van baten 2,5% 0,0% 8,7%

Totaal kosten beheer en administratie in % van
som van baten 13,2% 46,1% 18,1%

Totaal besteed aan doelstelling in % van
som van baten 21,1% 54,4% 62,2%

Totaal besteed aan doelstelling in % van
som van lasten 57,2% 54,2% 69,9%

2020
Kasstroomoverzicht over 2020
Resultaat 34.673€          
Mutaties reserveringen (41.525)€       
Afschrijvingen -€                   

Mutatie werkkapitaal
Mutatie vorderingen 4.272€             
Mutatie kortlopende schulden -4.453€           

-181€                
-7.033€           

Netto kasstroom -7.033€           
Geldmiddelen 1 januari 74.392€          
Geldmiddelen 31 december 67.359€          
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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.

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%.
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2.1 Toelichting op balans

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

Boekjaar Boekjaar
2020 2019

Vooruitbetaalde bedragen 2.346€               
Vorderingen en overlopende activa 3.480€           3.516€               
Debiteuren 1.315€           2.800€               
Borgstellingen 1.000€           1.000€               
Nog te vorderen omzetbelasting -€                 405€                    

Totaal 5.795€           10.067€            

Liquide middelen
Van het saldo van de liquide middelen groot € 74.392 zal €  €47.173  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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2.2 Toelichting op balans

Reserves en Fondsen
De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

Continuiteits- Bestemmings- Totaal
reserve fondsen

Stant per 1 januari 2020 25.845€             54.025€             79.870€             
Resultaatverdeling 4.673€                30.000€            34.673€             
Ontrekkingen -€                      41.525€             41.525€             
Stand per 31 december 2020 30.518€             42.500€             73.018€             

Continuiteitsreserve
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.
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2.3 Toelichting op balans

Bestemmingsfondsen

Begin Dotaties Ont- Eind
Saldo trekkingen Saldo

Bafcoop 19.500€    -€                 7.000€           12.500€           
Diffa 2.000€       -€                 2.000€           -€                    
Marumba 24.000€    -€                 24.000€        -€                    
Sanyar Bassee 5.975€       -€                 5.975€           -€                    
Manganjo 2.550€       -€                 2.550€           -€                    
Fonds Cacao -€             -€                 -€                 -€                    
Beau Town -€             30.000€        -€                 30.000€           

Totaal 54.025€    30.000€        41.525€        42.500€           

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 wijzigen. Wegens de politieke onrust in
Kameroen is er geen geld besteed uit het bestemmingsfonds.

De €54.000 (eigenlijk €41.500) voor verschillende bestemmingen is overgemaakt naar Stichting 
Humaniforest die dit geld zal inzetten voor de doelen. Op Bafcoop zat geen oormerking en is €7.000 
onttrokken. De overgebleven €12.500 is toegevoegd aan de continuiteitsreserve voor LiveBuild. Deze 
besluiten zijn gemaakt n.a.v. wisseling bestuur begin 2020.

Kortlopende schulden 2020 2019

Crediteuren 136€                2.464€           
Nog te betalen omzetbelasting -€                 -€                 
Overige kortlopende schulden 2.125€           

Totaal 136€                4.589€           

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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2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten van particulieren
2020 2019

Periodieke donateurs 22.424€           24.643€           
22.424€           24.643€           

De particuliere donaties zijn teruggelopen ten opzichte van 2019.
De afname van de periodieke donateurs ligt rond de 10%.

Baten van bedrijven 2020 2019

Partnerships 500€                   500€                   
500€                   500€                   

Toelichting lastenverdeling Doel- Fondsen- Beheer en
Stelling werving administratie

Subsidies en bijdrage aan doelstelling 11.569€           1.391€              -€                    
Huisvestingskosten -€                    -€                    787€                   
Afschrijving en rente -€                    -€                    -€                    
Overige kosten -€                    -€                    6.334€              

11.569€           1.391€              7.121€              

Totaal Begroot Totaal
2020 2020 2019

Subsidies en bijdrage aan doelstelling 12.960€           8.600€              20.311€           
Huisvestingskosten 787€                   7.280€              4.233€              
Afschrijving en rente -€                    909€                   
Overige kosten 6.334€              7.015€              

20.081€           15.880€           32.468€           
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige algemene kosten
2020 2019

Kantoorkosten 1.579€             522€                
Accountant- en advieskosten 670€                 1.555€           
Reis- en verblijfkosten -€                   -€                 
Overige algemene kosten 4.085€            4.938€           

6.334€             7.015€           

Ondertekening bestuur

Katja van Hoorn, Voorzitter Robert de Zeeuw, Penningmeester

Sandra van der Pal, Secretaris


