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Stichting Freedom For Free (FFF)

1. Algemeen

Doelstelling stichting:
Het bieden van geestelijke en natuurlijke ondersteuning en zorg aan gedetineerden
en ex-gedetineerden en het geven van onderwijs en het verzorgen van spreekbeurten 
aan de christelijke gemeenschap in kerken enz. het geven van pastorale zorg.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 60138653.

Bestuursleden eind 2021
W. Graveland (voorzitter)
R.A. van der Kolk (penningmeester)

Het adres van de stichting is:
Augustijnenlaan 49, 2408 DV Alphen aan den Rijn
Email: info@stichtingfreedomforfree.org
Website: www.stichtingfreedomforfree.org



2. Balans per 31 december 2021 Stichting Freedom For Free (FFF)

31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA € € € €

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 152.640 110.350

152.640 110.350

31 december 2021 31 december 2020

PASSIVA € € € €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 41.806 24.770

41.806 24.770

KORTLOPENDE SCHULDEN

Bestemmingsfonds projecten 110.834 85.580

110.834 85.580

152.640 110.350



3. Staat van baten en lasten 2021 Stichting Freedom For Free (FFF)

2021 2021 2020 2020

€ € € €

Baten

Ontvangen donaties en giften 188.299 153.109

Totaal baten 188.299 153.109

Lasten

Projectkosten 166.000 109.218

Kosten beheer 5.263 4.141

Totale bedrijfskosten 171.263 113.359

Saldo baten en lasten 17.036 39.750



4. Grondslagen van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
voor fondswervende instellingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de
doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen
Het bestuur bepaald jaarlijks de bestemming van de ontvangen donaties en giften
op basis van de door haar gemaakte afspraken met haar partners in de diverse landen,
waar de stichting actief is.



5.  Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Projectkosten
De kosten gemaakt voor projecten zijn verantwoord per land waarin de stichting 
actief is.

Kosten beheer
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldigingen voor hun werkzaamheden.
Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten 
niet gedeclareerd of geschonken als gift.
De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de projectkosten.



6. Toelichting Balans Stichting Freeedom For Free (FFF) 31 december 2021

31-12-2020 31-12-2020

€ €

Bestemmingsfonds projecten

Algemene bestemming 5.000 5.000

Projecten in Nepal 47.100 47.100

Projecten in Roemenië 33.480 33.480

Projecten in Curacao 25.254 0

110.834 85.580



7. Toelichting Baten en Lasten 2021 Stichting Freedom For Free (FFF)

2021 2020

€ €

Projectkosten

Lightavond 0 521

Nepal 52.847 56.110

Roemenie 29.673 52.587

Curacao 63.480 0

Gemeente werk Nederland 20.000 0

166.000 109.218

Kosten beheer

Vrijwilligers- onkostenvergoedingen 1.954 2.476

Kantoorkosten 2.903 1.250

PR kosten 41 87

Bankkosten 365 328

5.263 4.141



Overige gegevens

Kascontrole
De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd.

Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd
in haar vergadering.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 
ontbreekt een controleverklaring van de onafhandelijke account.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/bestemming van het saldo van baten en 
lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en 
lasten is opgenomen. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van 
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 
vermeld.


