Stichting

Uliana Foundation
Financieelverslag 2020

www.ulianafoundation.org
IBAN: NL88INGB0008801865
KvK: 71908021 / RSIN: 858898573

Hug

Be Grateful

Forgive

Smile

Inhoudsopgave

-

-

Verslag van het bestuur
o Verslag over het jaar 2020
o Onze aanpak
o Onze Missie
o Bestuur
o Financiële verantwoording
Jaarrekening 2020

Hug

Be Grateful

Forgive

Smile

Verslag van het bestuur
De Uliana Foundation is ontstaan uit de manier hoe Uliana Kelder-Kovach in het
leven stond. Ondanks alle tegenslagen en moeilijkheden in haar leven stond
Uliana, ongeacht de ander zijn of haar afkomst, klaar voor haar medemens. De
opdracht van onze Heer Jezus Christus, om de ander lief te hebben zoals ons
zelf, droeg ze uit in haar dagelijkse leven. Als rehabilitatie therapeut hielp zij,
met behulp van paarden, gehandicapten om zich zowel fysiek als mentaal te
ontwikkelen.
Maar ook voor schijnbaar simpele dingen, zoals boodschappen doen voor iemand
die dit niet zelf kan, stond ze klaar.
Helaas werd Uliana op 35 jarige leeftijd te vroeg uit het leven gerukt. Uliana en
haar man leerden elkaar kennen in haar thuisland Oekraïne, beiden waren actief
in de ontwikkelingshulp. Om haar goede werk voort te zetten, en ook uit haar
dood goede dingen voort te laten komen, is de Uliana Foundation opgericht.
2020
Het eerste doel van de stichting heeft betrekking op de rehabilitatie van fysiek en
mentaal gehandicapte kinderen. Wij ondersteunen de zorgboerderij waar Uliana
haar paardentherapie gaf. De foundation heeft vooral geld geschonken om de
paarden van hooi te voorzien en maakt het voor een paar kinderen mogelijk de
therapie te kunnen volgen.

Vanwege privacy van de cliënten zijn de
gezichten niet herkenbaar.
De paardentherapie geeft hoop en
verlichting voor de cliënten op de
boerderij.
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Onze aanpak
De Uliana Foundation ondersteunt lokale projecten, voornamelijk gericht op de 4
missie punten. De foundation ondersteunt lokale instellingen zowel op financieel
vlak als op het gebied van project ondersteuning. Alle projecten worden gevolgd
en gecontroleerd door de foundation, hierbij is te denken aan: financiële
controle, voortgang en onderhoud.
Stand By Us is een organisatie die paarden therapie verzorgd voor lichamelijk en
verstandelijk gehandicapten.
Momenteel ondersteunt de Uliana Foundation 2 gezinnen financieel door de
therapie te betalen die hun gehandicapt kind nodig heeft. Er wordt zowel
gekeken naar lichamelijke verbetering als mentale verbetering.

Onze Missie
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten ten behoeve van de
lokale bevolking in Centraal en Oost Europa, betrekking hebbende op:
-

de rehabilitatie van fysiek en mentaal gehandicapte kinderen;
de verbetering van- en cultuurverandering in de
gezondheidszorg;
het geven van onderwijs en het vernieuwen van
onderwijsmethoden;
het geven van voorlichting over de gevaren van alcoholmisbruik
en het treffen van preventieve maatregelen

De wens is om hierdoor een bijdrage te leveren aan een eerlijke samenleving
met een goede gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren, en een
gemotiveerde bevolking die bouwt aan bewustwording van de kostbaarheid van
ieder mens.
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Bestuur
Het bestuur heeft zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het
functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten.
De taken zijn verdeeld over de drie bestuursleden.
Voorzitter: Jelle Kelder (beleid)
Secretaris: Erika Moerland (communicatie)
Penningmeester: Wilfred Vos (financiën)
Beloningen- en vergoedingenbeleid conform het stichtingsplan:
Stichting Uliana Foundation is een vrijwilligersorganisatie. De financiële middelen
komen volledig ten goede aan de doelstelling: bestuur en vrijwilligers ontvangen
geen salaris en/of beloning.

Financiële verantwoording en verantwoording activiteiten
Stichting Uliana Foundation besteedt het overgrote deel van het geld (+95%)
aan directe hulp en voert een zorgvuldig en weloverwogen financieel beleid. Het
vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, donaties, schenkingen en
zo mogelijk door middel van het verkrijgen van subsidies. De financiële situatie
van Stichting Uliana Foundation is volledig openbaar. Elk jaar wordt er een
financieel overzicht samengesteld.
Uit onderzoek door het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) is gebleken dat
donateurs de meeste waarde hechten aan de volgende drie stellingen voor een
goede doelen stichting:
Werkt aan de oplossing voor een probleem dat mij raakt (ziekte, hulp aan
kinderen, menselijk leed etc.)
Laat duidelijk zien hoe het geld wordt besteed
Geven duidelijk aan wat bereikt wordt met hulp
Stichting Uliana Foundation wil hieraan volledig conformeren. Het financieel
beleid is dan ook transparant met de bijbehorende correcte procedures en
boekhouding. Dit betekent:
De stichting heeft een ANBI-status in aanvraag waardoor giften aftrekbaar zijn
van de Nederlandse inkomstenbelasting.
Jaarlijks geven wij inzicht in de financiële stukken door deze te publiceren op
onze website. Alle donateurs ontvangen op verzoek een jaarlijks overzicht van de
door hen gedane giften.
Vragen kunt u stellen via een e-mail naar info@ulianafoundation.org
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Jaarrekening 2020

Balans per 31-12-2020
31-12-2020

31-12-2019

4.609

3.073

Activa
ING-bankrekening Projecten
subtotaal Liquide middelen

4.609

3.073

totaal Activa

4.609

3.073

Passiva
Reserves

4.609

3.073

subtotaal Reserves

4.609

3.073

totaal Passiva

4.609

3.073

Toelichting op de balans per 31 december 2020
Het saldo van de liquide middelen staat op de bankrekening van de stichting.
De algemene reserve is toegenomen met 1.536 euro, dit betreft het resultaat
van 2020.
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Exploitatie 2020
2020

2019

5.181
0

5.309
0

Baten
Opbrengsten giften
Subsidies van overheden
Totaal baten

5.181

5.309

totaal Activa

5.181

5.309

Lasten
Besteed aan doelstelling

3.500

4.245

0

0

145

87

Kosten fondswerving
Overige kosten
Totaal lasten

3.645

4.332

Resultaat

1.536

977

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
- bestemmingsreserve
- vrije reserve

0
1.536

0
977
1.536

977

Toelichting op de Exploitatie
De opbrengsten zijn giften van particulieren.
In 2020 is 3.500 euro besteed aan de doelstelling. Hiermee heeft de stichting via
onze partner “Stand by us – Vynohriadiv” ondersteund met verzorging voor de
paarden en therapiegelden voor cliënten (fysiek en/of mentaal gehandicapte
kinderen).

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over
het verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Alle baten over het verslagjaar betreffen ontvangen giften. Na aftrek van de
lasten is het resultaat 1.536 Euro
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Algemene toelichting op de jaarrekening
In deze jaarrekening zijn de jaarcijfers van de activiteiten uitgevoerd door de
stichting Uliana Foundation opgenomen. Stichting Uliana Foundation valt onder
de enkelvoudige regelgeving.

Grondslagen
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale
waarde. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De baten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Reserves
Voor toekomstige uitgaven uit hoofde van het doel van de stichting is een
reserve gevormd. Toevoegingen aan dan wel onttrekkingen uit deze reserve
worden uit de bestemming van het saldo van baten en lasten gedaan.
Bestedingen als gevolg van het doel van de stichting worden als last in de staat
van baten en lasten verantwoord.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan
die belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

Het bestuur van de Uliana Foundation:
Jelle Kelder – voorzitter
Erika Moerland – secretaris
Wilfred Vos - Penningmeester
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