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Deze jaarrekening betreft de eigen jaarrekening opgesteld door de penningmeester van de ELPG

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren, bevorderen en financieel steunen van landbouwprojecten
in Ghana, waarbij bodem, plant, dier en mens in een organisch geheel stimulerend op elkaar kunnen
inwerken, zodat ook in de toekomst een vruchtbare productieve landbouw mogelijk zal zijn.

De stichting stelt zich daarnaast tot doel aan de hand van deze projecten in Nederland te werken aan
voorlichting over- en bewustwording van de ontwikkelingsproblematiek.

Bestuur

Het bestuur was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter

: de heer C. van Veluw

Secretaris

: de heer E. Hagelen

Penningmeester

: de heer S.J.F. Kruitwagen

Lid

: mevrouw M. Adriaanse

Lid

: mevrouw S. Dorland

Balans per 31 december 2021
Stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana

Activa

31-12-2021

Vlottende Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide Middelen

€2
€ 36.786

Totaal Generaal

Passiva

€ 36.788

31-12-2021

Eigen Vermogen
Stichtingsvermogen

€ 36.788

Kort lopende schulden
Overige schulden
Totaal Generaal

€0
€ 36.788

Staat van Baten en Lasten ELPG 2021

Baten 2021

Giften particulieren
Giften stichtingen, kerken, scholen,
instellingen, bedrijven
Rentebaten

€ 10.175
€ 35.000
€2
€ 45.177

Lasten 2021
Projectkosten
CEAL
Emergency aid for West Mamprusi area
Emergency aid Kobori
Farmer-to-farmer project
Pompen = Leven
Irrigatieproject
Com Potable Water Supply Project Sirigu Area

€ 6.000
€ 2.000
€ 16.000
€ 18.587
€ 16.000
€ 58.587

Overige kosten
Communicatiekosten
Bankkosten
Algemene en bestuurskosten

€ 358
€ 236
€ 200
€ 794

Exploitatieresultaat

-€ 14.204

Algemene toelichting

Aard van de activiteiten
De stichting heeft ten doel het stimuleren, bevorderen en financieel steunen van landbouwprojecten
in Ghana, waarbij bodem, plant, dier en mens in een organisch geheel stimulerend op elkaar kunnen
inwerken, zodat ook in de toekomst een vruchtbare productieve landbouw mogelijk zal zijn.

De stichting stelt zich daarnaast tot doel aan de hand van deze projecten in Nederland te werken aan
voorlichting over- en bewustwording van de ontwikkelingsproblematiek.

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Exploitatieresultaat
De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben en worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar van derden ontvangen giften
en renteopbrengsten.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben en worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Toelichting op de balans
VLOTTENDE AKTIVA
31-12-21
€
Vorderingen en overlopende aktiva
Overige vordering en overlopende activa

-

Nog te ontvangen bijdragen/subsidies
Nog te ontvangen rente bank
Overige vorderingen

2
2

Liquide middelen
Rabobank, betaalrekening
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening

36.280
506
36.786

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen
Beginbalans
Exploitatieresultaat boekjaar
Eindbalans

31-12-18
€

50.992
-14.204
36.788

