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1079JC Amsterdam

Den Haag, 6 juli 2021

Geacht bestuur,

hgeyolgeuw opdracht hebben wi.ide biJ dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar
1-7-2020 / 31-3-2021 van uw stichting samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstetlingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is'opgenomen in deze
rapportage.

Algemeen

Doel stichting

Het doel van Schooling for Life is het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen
van onderwijs en de ontwikkeling van jongeren, waarbij de stichting zich niet beperkt tot, maar wet
extra aandacht heeft voor het ontwikkelen en bevorderen van onderwijs gericht op de ontwikkeling
van metacognitieve vaardigheden.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw C. H. Drake (voorzitter) en mevrouw A.B. Vissers
(secretaris).

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschraren in het handelsregister onder nummer 17171188.
BDO Accountants &BelastingadvBeureB.V. handelt tevens onderde namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, BDO Global Outsourdn»
BDO International Tax Seivices, BDO [T Audit & Security, BDOTaxÏonsuitants. ' .~"-"~'-' - "--.s-.-. -, - ^.. ^., u^ u.uu. > uuLs.uursins,
BDO Accountants & Belastingadviseurs B. V. Is lid van BDO International Ltd^een rechtspersoon naar Ent
enjnaakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfatandige Ssanisatiesdie onder de naam "BDO" optreden. " --'---'-.-'
BDO is de meiknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk'en van elk van de BDO Member Rrms.'
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting Schooling for Life

De jaarrekening van Stichting Schooltng for Life te Amsterdam is doorons samenSesteldoPbas1svan de
^anu"gekregen'°informatie. De jaarrekening bestaat uit de balansver 31 maart 2021^n de_s,taat van
baIt'en3en'lasYen over de periode 1 juli 2020'tot en met 31 maart 2021 met de daarbij horende

toel'ichtïngTfn 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
accoun'tants'geldendï Standaard 4410, .Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
van'ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 1n
overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving. WÏJ 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 kl°Pten_dat_u ons
alÏe'relevanteïnformatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daar/oor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwo^rdeUjkheid'heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
dejaarrekenïngglobaal'nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Schooling for Life.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor onsSeldende rf,levante,.
ethische voorschriften-in-de Verordening Gedra'gs- en Beroepsregels Accountants (VGBA). ^ U en andere

van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
^akbekwaam-en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Den Haag, 6 juli 2021

BDO Accountants
namens deze,

Diytrl ondertekend door:
in Hendrik Luijt
6)uU 202116:09 GMT+OOM...

J.H. Luijt RA

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister ondei^nummer 17171188.^B^^'te^&teteUngaïiseurs'B.V.'han'deit'tevens onder d°e namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, BDO Global Outsourdng,
BDO International Tax Services, BDO FT Audit 6 Security, BDO Tax Consultants.°WO Ac''Jou'^ta^6 Beiastïnga'dviseurs' B.V'"i5Udvan BOolntemational Ltd^een rechtspersoon naar Ensels re^cht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige gsanisatiesdie onder de naam "BDO" optreaen.
BD6"is~de meiknaamdie wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Atember Firms.



Stichting Schooling tor Life te Amsterdam

Balans per 31 maart 2021

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1

Totaal

PASSIVA

Stichtingvermogen 2

Totaal

31-03-2021

   
456

456

30-06-2020

   
26.469

26. 469

456 26.469

456 26. 469



Stichting Schooltng for Life te Amsterdam

Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 maart 2021

Donaties
Projectkosten
Overige lasten

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat

3
4
5

1-7-2020 l

 

80. 720
2. 549

31-3-2021

 

57. 256

83. 269

-26.013

1-7-2019 /

 

193. 084
4. 281

30-6-2020

 

193.360

197. 365

-4. 005

Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Schooling for Ufe te Amsterdam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de onderneming

Vesti in sadres en inschri'fnummerhandelsre ister
stlchtins school.ing for ufe. is feiteliJk gevestigd op Vechtstraat 99H, 1079 JC te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 54762081.

Algemene toelichting

Informatieverschaffin over continuïteit

let ?^ulr^eeifLbeÏotëndeJtich-tmg_teontb^ het huidige rapport betreft de laatste rapportagevan Stichting Schooling for Life. Per 31 maart 2021 zijn alle activiteiten van'destichtingïest'opt^
Informatieverschaffin over schattin en

!l?lt, ^!elï. en_Ya!1, dej.aarrekening dient het bestuur' overeenkomstig algemeen geldende
grondslagenLbepaa_lde^chattingen en veronderstellingen te doen die medebepare nd'zijn'voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen'van deze schattingen afwjken^
Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden o basis waarvan de "aarrekenin is o esteld
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toeoassine ziir
grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Deal§emene_, 8rorld, slagvoor de waardering va" de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
t'_isde verkr1jg'ngsprijs" ofde vervaardigingsprijs. Voor zover niet ande7svermerd","wwden1

en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen

Li uide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
De be alin van het resultaat

Het_,totaal van baten. en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en alle aan het
verslagj, aar. toe.te.rekenen ,u1tSaven-. De uitgaven worden bepaald met inachtneming'van de hiervoor
v!rme!de-waarderinssgrondslagen- Het netto resultaat wordt verantwoord'in het'jaar'waann'deze'ïs



Stichting Schooling for Life te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 maart 2021

Activa

Vlottende activa

1 U uide middelen

Rabobank

Passiva

2 Stichtingvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 juli 2020
Mutatie stichtingskapltaal

Stand per 31 maart 2021

31-03-2021 30-06-2020

   
456 26.469

Stichtins-
ka itaal

26.469
-26. 013

456



Stichting Schooting for Life te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2020 tot en met
31 maart 2021

3 Donaties

Sponsorship
Donateurs

1-7-2020 l 31- 1-7-2019 I 30-
3-2021

 

56. 000
1. 256

6-2020

 

184. 705
8. 655

57. 256 193. 360

4 Pro'ectkosten
Projectkosten 80.720 193. 084

Projectkosten ten behoeve van Schooling for Life Sierra Leone
Funding (directe overdracht)
Salaris
Verloftoeslag
Overige kosten
Totaal

52.
25.
2.

700
500
520

136.
54.
2.

503
000
520

61

80. 720 193. 084

Dit betreffen betalingen ten behoeve van en overboekingen aan de in Sierra Leone gevestU
Schooling for Life.

5 Oven e lasten

Fondsenwervingskosten
Algemene kosten

1-7-2020 l 31- 1-7-2019 I 30-
3-2021 6-2020

   
2. 361 3.832

188 449

2. 549 4. 281

Fondsenwervinsskosten
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten

2. 361

2. 361

3. 637
195

3. 832

Algemene kosten
Bankkasten 188 449




