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ADMINISTRATEURSVERSLAG



Aan het bestuur van
St. Empowerment Founda"on  
Binnendoor 18  
2512 XX  Den Haag

Kenmerk Behandeld door Datum

1070/2019 J.C. Pas 16 augustus 2021

Onderwerp

Jaarrekening 2020

Geachte bestuur, mevrouw Van de Pu8e,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw s"ch"ng.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw s"ch"ng, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 242.556 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 88, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van St. Empowerment Founda"on te Den Haag
bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de toelich"ng
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
s"ch"ng verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de s"ch"ng.

Verantwoordelijkheid van de administrateur

Het is onze verantwoordelijkheid als administrateur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisa"e uitgevaardigde
gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenva8en van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de
door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij
geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.



Beves0ging

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

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De ac"viteiten van St. Empowerment Founda"on bestaan voornamelijk uit het hulp aan mensen te bieden
bij de ontwikkeling van hun zelAewustzijn en maatschappelijke ontplooiing. Voorts stelt de s"ch"ng zich ten
doel al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
De s"ch"ng beoogt niet het maken van winst. Binnen haar doelstelling kan de s"ch"ng financieringen
verstrekken bij wijze van garan"e, subsidie á fonds perdu zowel aan individuen als interna"onaal en voorts
zonder enig ondescheid des persoons.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt de bestuur gevormd door:

Mevr. E. van de Pu8e, penningmeester
Mevr. I. Plompen, secretaris
Mevr. M. Brands, public rela"ons (voorzi8er a.i.)

3.3                Oprich0ng S0ch0ng

Bij notariële akte d.d. 20 januari 2005 verleden voor notaris mr. M.F. Le Coultre te Hilversum is opgericht de
s"ch"ng St. Empowerment Founda"on. De ac"viteiten worden met ingang van voornoemde datum /
respec"evelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de s"ch"ng St. Empowerment
Founda"on. 
     

4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 88 tegenover  € 728 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen
als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Ne5o ontvangsten 1.399 100,0 3.207 100,0

Kosten

Overige exploita"e kosten 1.321 94,4 2.489 77,6

S0ch0ngsresultaat 78 5,6 718 22,4

Financiële baten en lasten 10 0,7 10 0,3

Exploita0e resultaat 88 6,3 728 22,7

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€

31-12-2019

€
Beschikbaar op lange termijn:

S"ch"ngsvermogen 960 872
Langlopende project verplich"ngen 240.417 220.437

241.377 221.309

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 242.556 222.160

Af: kortlopende schulden 1.179 851

Werkkapitaal 241.377 221.309

Tot het verstrekken van nadere toelich"ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
JP Administra"e Service

J.C. Pas 
-              

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Winst-en-verliesrekening over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelich0ng op de balans per 31 december 2020
Toelich0ng op de winst-en-verliesrekening over 2020



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
 

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlo5ende ac0va

Liquide middelen  (1) 242.556 222.160

 242.556 222.160

PASSIVA

S0ch0ngsvermogen  (2)

S"ch"ngskapitaal 960 872

Langlopende project verplich0ngen  (3)

Projecten benoemd 113.762 118.044
Projecten benoemd en algemeen 126.655 102.393

240.417 220.437

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 327 -
Overige schulden en overlopende
passiva 852 851

1.179 851

 242.556 222.160

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020

€ €

2019

€ €

Ne5o ontvangsten  (4) 1.399 3.207

1.399 3.207

Kosten

Bestuur- en vergaderkosten  (5) 875 2.055
Financieringskosten 446 434

 1.321 2.489

S0ch0ngsresultaat 78 718

Financiële baten en lasten  (6) 10 10

Resultaat 88 728

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac"va en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta"es en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Ne5o ontvangsten

De ne8o ontvangsten betreL de ontvangen gelden voor de dekking van de exploita"e van de s"ch"ng.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Liquide middelen

Rabobank 915 729
Rabobank spaarrekening 241.641 221.431

242.556 222.160
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PASSIVA

2. S0ch0ngsvermogen

2020

€

2019

€

S5ch5ngskapitaal

Stand per 1 januari 872 144
Exploita"e resultaat verslagjaar 88 728

Stand per 31 december 960 872

3. Langlopende project verplich0ngen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Projecten benoemd

Project Trainingen 61.119 64.619
Project Oudere Kunstenaars uit de Kunst 18.553 18.553
Project Nepal 1.062 1.062
Project Roze Plus 16.189 16.971
Project Levensverhalen 16.839 16.839

113.762 118.044

2020

€

2019

€

Project Trainingen

Stand per 1 januari 64.619 64.619
Bestedingen aan project -3.500 -

Saldo nog te besteden per 31 december 61.119 64.619

Het project "Trainingen" heeL ten doel: De St. Empowerment Founda"on verzorgt trainingen voor 
(migranten) jongeren en vrouwen. Alle trainingen hebben als doel de deelnemers te empoweren en hen
meer bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en talenten. Door middel van diverse werkvormen werken
we aan het vergroten van het zelfvertrouwen en eindigen we de training met een persoonlijk plan van
aanpak. De deelnemers worden tevens zoveel mogelijk rich"ng opleiding en (vrijwilligers)werk gemo"veerd.

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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2020

€

2019

€

Project Oudere Kunstenaars uit de Kunst

Stand per 1 januari 18.553 18.553

Ontmoe"ng tussen jong en oud doormiddel van kunst. De verhalen van de oudere kunstenaars vormen de
basis voor een boek, dat jong en oud kan inspireren. Feit is dat kunstenaars tot op hoge leeLijd ac"ef zijn en
prach"g werk maken. Verder is bekend dat het s"muleren van de crea"viteit en het samen kunstzinnig bezig
zijn, de ontmoe"ng tussen jong en oud bevordert. Behalve een boek met levensverhalen zullen er ook een
aantal workshops onder leiding van beeldend kunstenaars worden gegeven aan ouderen en hun
verzorgende in verzorgingshuizen.

Project Nepal

Stand per 1 januari 1.062 1.062

In Zuidoost Nepal verbliven duizenden vluchtelingen uit Bhutan al ruim 20 jaar in vluchtelingen kampen.
Deze vergeten groep vluchtelingen probeert te Empowerment Founda"on door middel van en
documentaire een stem te geven. De voorbereidingen zijn begonnen eind 2010 en zullen in 2011 en 2012
uitgewerkt worden.

Project Roze Plus

Stand per 1 januari 16.971 13.233
Ontvangen dona"e's 4.876 5.181
Af: t.b.v. dekking algemene kosten -294 -263
Besteding aan project -5.364 -1.180

Saldo nog te besteden per 31 december 16.189 16.971

Roze Plus is een levensverhalen project met Roze ouderen. Oudere homoseksuele manen en vrouwen zijn
opgegroeid in een "jd dat homoseksualiteit taboe was. Nog al"jd hebben ze te kampen met onbegrip van
hun leeLijdgenoten. Maar ook medewerkers van zorginstellingen zijn niet al"jd goed op de hoogte,
waardoor de roze ouderen soms weer terug in de kast gaan. Roze Plus tekent een aantal levensverhalen op,
en draagt daarmee bij aan empowerment en emancipa"e van deze groep.

Project Levensverhalen

Stand per 1 januari 16.839 16.839

De Empowerment Founda"on werkt op vier sporen: training, inkomen genererende projecten en Kunst. Een
van de vormen die daar voor gebruikt worden is het optekenen van levensverhalen van bijzondere,
onbekende en kwetsbare groepen.  Doel hiervan is de ervaringen delen, vastleggen van vooral history,
verminderen van vooroordelen, kennis overdragen en de vertellers te empoweren en emanciperen. De
afgelopen jaren werkte de S"ch"ng onder andere met tach"g Plussers in Nederland, ouderen in Suriname,
oudere migranten en vluchtelingen in Nederland.

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Projecten benoemd en algemeen

Project Tour STST 28.971 23.018
Project Trans 35.851 37.697
Project Tour Ro8erdam 45.807 27.313
Project Algemeen / onbenoemd 16.026 14.365

126.655 102.393

2020

€

2019

€

Project Tour STST

Stand per 1 januari 23.018 13.175
Ontvangen dona"e's 9.605 24.005
Af: t.b.v. dekking algemene kosten - -100
Besteding aan project -3.652 -14.062

Saldo nog te besteden per 31 december 28.971 23.018

Tour d'Amour is een serie dialoog bijeenkomsten in met name woonzorgcentra en s"ch"ngen welzijn
ouderen om seksuele diversiteit bespreekbaar t smaken. De tour, met het boek Stormach"g S"l,
levensverhalen van roze ouderen, als instrument is een groot succes. Op een laagdrempelige manier gaan
bewoners, stagiaires en medewerkers in gesprek, over een onderwerp dat voor veel mensen vroeger
onbespreekbaar was. De bijeenkomsten dragen bij aan meer begrip en accepta"e van roze ouderen, maar
ook van roze kinderenen en kleinkinderen van de oudere bewoners en voor roze personeel personeel.

Project Trans

Stand per 1 januari 37.697 39.678
Ontvangen dona"e's 1.945 8.225
Af: t.b.v. dekking algemene kosten -95 -31
Besteding aan project -3.696 -10.175

Saldo nog te besteden per 31 december 35.851 37.697

Transgenders krijgen recentelijk steeds meer de aandacht die ze verdienen. Er is echter een groep die hierbij
onderbelicht blijL. De transgender-ouderen. Een boeiende groep pioniers die hun gevoelens moest
ontdekken in een "jd zonder voorbeelden. Ook een groep die langzaam maar zeker steeds vaker te maken
krijgt met zorgverleners. De transgender ouderen van nu zijn bovendien de eerste groep mensen die,
desgewenst, de mogelijkheid had een geslachts-veranderende opera"e te ondergaan. Des te meer reden om
deze oudere transvrouwen én transmannen in beeld te brengen met boek en documentaire

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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2020

€

2019

€

Project Tour Ro"erdam

Stand per 1 januari 27.314 10.339
Ontvangen dona"e's 36.819 34.753
Besteding aan project -18.326 -17.779

Saldo nog te besteden per 31 december 45.807 27.313

De Tour d'Amour, een dialoog bijeenkomt over LHBT ouderen is landelijk een groot succes. Daarom heeL
gemeente Ro8erdam aan de Empowerment Founda"on gevraagd ook een aantal bijeenkomsten uit te
voeren in de Ro8erdamse instellingen voor zorg en welzijn.

Project Algemeen / onbenoemd

Stand per 1 januari 14.365 35.616
Ba"g/nega"ef saldo afgesloten projecten 2.828 -
Af: t.b.v. dekking algemene kosten -1.000 -21.251
Besteding aan projecten -167 -

Saldo nog te besteden per 31 december 16.026 14.365

Het project "Algemeen" heeL ten doel: op ad-hoc basis projecten te ondersteunen en voor lopende
projecten eventuele overschrijdingen te dekken.
De forse uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitgaven aan reeds afgesloten projecten;
Werkgroep fonds werving € 4.000
Rwanda € 10.585
Suriname € 4.950

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Afrondingsverschillen 2 1
Afwikkelingskosten 850 850

852 851

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

4. Ne5o ontvangsten

Doorbelaste ontvangsten t.b.v. exploita"e kosten 1.399 3.207

5. Bestuur- en vergaderkosten

Bestuurskosten 709 1.345
Kantoorar"kelen etc. 166 49
Verzekering - 661

875 2.055

6. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente Rabobank spaarrekening 10 10

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Den Haag, 16 augustus 2021

Voorzi8er  

St. Empowerment Founda0on te Den Haag
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