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JAARVERSLAG BESTUUR

Algemene informatie
a. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Unlimited Dreams is gevestigd te Sint-Michielsgestel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel Den Haag onder nummer 27359137.
b. Doelstelling
De stichting heeft ten doel dromen van minder bedeelde jonge mensen tot realiteit te maken en hun economische
zellfstandigheid te bevorderen. Dit doet de stichting door het stimuleren van talent en het ontwikkelen van praktische
vaardigheden bij diegene die dat nodig hebben.
c. Missie en visie
Onze missie is om te verbinden, ontwikkelen en stimuleren door gebruik te maken van netwerken waarbij kenmerkend is
"jezelf in te zetten voor je medemens", op welke manier dan ook. Hierbij hebben wij twee pijlers gedefinieerd,
fondswervingen netwerk. Wij willen vooral getalenteerde jongeren die om wat voor reden dan ook een zetje in de rug
nodig hebben helpen waarbij de vraag centraal staat wat is noodzakelijk om je droom te bereiken?
d. Statuten wijziging
In het boekjaar hebben geen statutaire wijzigingen plaatsgevonden.
Informatie over de activiteiten en financiële positie
e. Verantwoording door bestuur
In 2014 is gestart met het ondersteunen van een drietal talenten in Kenia via de TALENT Foundation PvT. Deze stichting
is een CBF en erkende "kleine goede doelen" Stichting, die zich richt op jonge getalenteerde en gemotiveerde mensen
wereldwijd die in kansarme omgeving leven. Dit doel sluit naadloos aan op het doel van Stichting Unlimited Dreams.
TALENT foundation PvT helpt talenten met persoonlijke begeleiding en financiële middelen een succesvoll e toekomst op te
bouwen. Deze jonge talenten zijn het voorbeeld in hun directe omgeving en dragen de boodschap uit dat doelen bereikt
kunnen worden met inzet, doorzettingsvermogen en het talent wat in ieder mens schuilt.
Van de talenten wordt verwacht dat ze in hun leefomgeving actief bijdragen aan verbeteringen in hun gemeenschap door
succesvol te zijn en zich positief en als voorbeeld op te stellen. De intensieve begeleiding door de landencommissie is
gericht op een succesvolle toekomst van het talent.
In 2014 heeft de stichting drie ambitieuze talentrijke jongeren in kansarme omstandigheden financieel, moreel en materieel
ondersteunt. Het betreft drie talenten in Kenia te weten,
1. Winnie Jepkemboi Singoei die een opleiding tot accountant volgt
2. Daniel Kipkemboi die een opleiding tot natuur en wiskunde volgt
3. Gilbert Kosgei die een opleiding tot dierenverzorging volgt.
De Stichting is in 2014 gestart met de ondersteuning van bovenstaande talenten. In 2015 hebben geen uitkeringen aan de
stichting plaatsgevonden.
Voor achterliggende informatie zie onderstaande link:
https://talentfoundation.nl/wp-content/uploads/2016/01/Jaarrekening-2014-vs-2015-10-14.pdf
Winnie heeft in juli 2015 eindexamen gedaan en is geslaagd! In de periode augustus-december deed ze nog een korte cursus
om zich te updaten in de Software die gebruikt wordt in de accountancy wereld. Ze zoekt nu een baan. Middels een stage hoopt
ze ergens binnen te komen. In 2016 heeft Daniel heeft zijn eindexamen gedaan, hij moet alleen nog wachten op de uitslag en
graduation ceremony in April 2017. Hij is in 2016 al aan de slag om alvast een baan te zoeken als docent exacte vakken op een
middelbare school in het land.
In 2016 hebben we als Stichting Unlimited Dreams in totaal 2500 Euro bijgedragen aan het opzetten van een varkensboerderij
in Kenia. Op deze boerderij werken jonge Keniaanse jongens en met de opbrengst van het fokken van deze varkens bekostigen
zij hun school en universitaire studies.
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Part of SMAPPSA members

The project was funded by Unlimited Dreams, the Netherlands. This money was used to establish piglet farming that is to
enable them get sustainable income for their college and university studies.
Piglets farming for Shianda-Marenyo Post-Secondary Scholar Association in Butere, Kakamega County. This project is being
supported by Unlimited Dreams in Cooperation with Empower Together Kenya Foundations-The Netherlands. The project also
includes poultry and vegetables farming. The association has about 100 members and the project will support the members
with either University or College fees so that everyone of them can realise his/her educational dreams irrespective of being an
orphan or coming from a poor background.
Er zijn in 2016 geen risico’s ontstaan. De liquiditeit en solvabiliteit is gezien de huidige balanspositie prima. Er is geen sprake
van vaste kosten.
f. Beleid met betrekking tot de verhouding kosten/opbrengsten.
Gestreefd wordt om de verhouding tussen kosten en opbrengsten minimaal in evenwicht te laten zijn. Indien er meer
baten dan lasten zijn, worden deze toegevoegd aan een door het bestuur te benoemen bestemmingsreserve dan wel de
algemene reserve.
h. Beleggingsbeleid
Het vermogen van Stichting Unlimited Dreams is risico-arm vastgezet op bankrekeningen.
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j. Beleid te aanzien van communicatie met belanghebbenden
Stichting Unlimited Dreams heeft een website met algemene informatie over de organisatie voor donateurs, relaties en
sponsoren
Informatie over het bestuur
i Het bestuur wordt gevormd door:
N.W.M. Maas Adriaanse, Voorzitter
T.H. de Rek Helman, Penningmeester
H.M van Bockxmeer
M. Maas
M. Esselbrugge
m. Informatie over bezoldigings- en vergoedingenbeleid
Aan het bestuur wordt geen bezoldiging verstrekt, alleen in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding. In
2016 was er geen sprake van onkostenvergoeding.
n. Wijze van benoeming van het bestuur en de zittingsduur van de leden
Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is
terstond herbenoembaar. In 2016 hebben er geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden.
o. Relevante nevenfuncties van de directie en het bestuur
In 2011 zijn de nevenfuncties van alle bestuursleden overlegd en besproken en is vastgesteld dat er geen sprake is van
belangenverstrengeling. In 2016 zijn hierin geen veranderingen gekomen.
Toekomstparagraaf
Voor het komend jaar zijn enkele beperkte voorzien. De doelstelling blijft onveranderd. Er wordt door het bestuur ingezet op een
stabilisering van de inkomsten door continueren van acties en een pro-actieve werving van sponsoren en donateurs. Voor 2017 is
wederom een verlies begroot omdat wij vooral willen inzetten op het blijven ondersteunen van talenten en voor 2017 geen
concrete acties staan gepland waarbij sprake is van inkomsten. Wij willen in 2017 concrete invulling geven over de mogelijkheden
tot het uitvoeren van acties waardoor wij inkomsten kunnen genereren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking van het resultaat)
ACTIVA
2016
€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

2015
€

€

-

Vlottende activa
Nog te ontvangen
Liquide middelen

-

3.909

6.539

Totaal activa

3.909

6.539

3.909

6.539

PASSIVA
2016
€
Reserves en fondsen
Reserves:
- Overige reserve

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal Passiva
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€

2015
€

3.909

€

6.539
3.909

6.539

-

-

3.909

6.539
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

Baten:
- Sponsoropbrengsten
- Overige opbrengsten
- Rentebaten
Som der baten

1.000
100
1.100

-

1.000
0
100
1.100

-

Lasten:
bijdragen sponsoren
algemene kosten
Som der lasten

4.000
400
4.400

2.500
130
2.630

4.000
400
4.400

120
120

-3.300

-2.630

-3.300

-120

Resultaat
Resultaat bestemming
Toevoeging / (onttrekking) aan:
Overige reserve
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-2.630

-120
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen
De Stichting is opgericht op 27 oktober 2009
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld conform door het bestuur gekozen grondslagen zoals hieronder uiteengezet.
Materiele vaste activa
De investeringen worden direct ten
laste van het resultaat gebracht, aangezien:
- deze investeringen zijn gedekt uit speciale inzamelingsakties;
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig
rekening houdend met oninbaarheid.

De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en Lasten
De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Giften van zaken in natura worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn ontvangen en
worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer. Giften bestaande uit diensten
worden slechts verantwoord, indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.
Baten uit nalatenschap worden verantwoord in het jaar waarin de omvang op betrouwbare wijze
kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het
boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Overige vorderingen en overlopende activa
2016
€
Nog te ontvangen rente
Overige

2015
€

-

-

Liquide middelen
2016
€
Van Lanschot rekening courant

2015
€

3.909

6.539

3.909

6.539

2016

2015

Reserves en fondsen
€
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Uit de bestemming van het (tekort)/overschot
Stand per 31 december

€
6.539
-2.630
3.909

6.659
-120
6.539

2016

2015

Overige schulden en overlopende passiva
€
Rekening courant
Overige schulden
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€
-

-

Stichting Unlimited Dreams

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Baten
Deze zijn als volgt te specificeren

Giften, donaties en vrienden
Eigen acties
Rente baten
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

Begroting
2017
€
500
500
100
1.100

Realisatie
2016
€
-

Begroting
2016
€
500
500
100
1.100

Realisatie
2015
€
-

Begroting
2017
€
4.000
4.000

Realisatie
2016
€
2.500
2.500

Begroting
2016
€
4.000
4.000

Realisatie
2015
€
-

Begroting
2017
€
300
100
400

Realisatie
2016
€
30
100
130

Begroting
2016
€
300
100
400

Realisatie
2015
€
30
90
120

Lasten
Deze zijn als volgt te specificeren

Bijdragen organisaties
Totaal
Algemene kosten

Website
overige kosten
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Sint-Michielsgestel
N. Maas Adriaanse Voorzitter
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