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Algemene gegevens 

1.1 Oprichtingsdatum 

De stichting Frontline Global is op 27 juni 2019 officieel opgericht. 

1.2 Inschrijving KvK 

Stichting Frontline Global is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75211513. 

1.3 Samenstelling bestuur 

Het bestuur van Stichting Frontline Global was op 31 december 2021 als volgt samengesteld: 

Chris Steyn  Voorzitter 

Jasper Boer  Penningmeester 

Michaël Abis   Secretaris 

Hans Groenenberg  Lid raad van bestuur 

Edwin Kok   Lid raad van bestuur 

1.4 Vergaderingen 

Het bestuur heeft in het verslag jaar 7 keer vergaderd. 

1.5 Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel het inzamelen van geld en goederen en het verlenen van 

diensten ten behoeve van het doel van Stichting Frontline Global (ingeschreven bij het handelsregister 

onder dossiernummer 75211513), en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband 

houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

1.6 Missie 

Het verkondigen van het Woord van God in de wereld volgens de grote Bijbelse opdracht van Mattheüs 

28 vers 18 tot en met 20 en wel door woord en daad meedoen aan ontwikkelingswerk in 

achterstandswijken, een en andere in de ruimste zin van het woord.  

Hoe we dit willen bereiken 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van sociale re-integratie en 

het bouwen aan gezonde gemeenschappen door middel van sport en andere activiteiten. 
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Activiteitenverslag 

We zijn dankbaar voor alle giften die dit jaar opnieuw zijn binnengekomen waardoor wij jongeren konden 

coachen en het evangelie konden doorgeven. Een laagdrempelige manier om met de jongeren in de 

sloppenwijken van Muizenberg contact te leggen is via het geven van voetbaltrainingen. Dankzij jullie 

donaties konden wij maandelijks met de jongeren een wedstrijd voetballen op een professioneel veld 

en in materiaal voorzien. We konden 20 nieuwe voetballen, 12 nieuwe voetbalpalen, nieuwe 

voetbalschoenen voor de jongeren en nieuwe pionnen kopen voor de voetbaltrainingen. Een 

voetbalclub uit Nederland heeft daarnaast voorzien in gloednieuwe voetbaltenues. De jongeren zijn 

ontzettend blij en dankbaar voor dit alles. Tevens hebben wij dankzij de donaties een betrouwbare en 

veilige tweedehands auto kunnen aanschaffen waardoor wij onze bestemmingen in Muizenberg 

gemakkelijker kunnen bereiken. We zien het project steeds meer groeien. Op naar het volgende jaar! 
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Financieel jaarverslag 2021 

 

1. Balans 

 

Balans

Activa per balansdatum (€) 31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa

Toyota Yaris 1.919           -              

Vorderingen

Borg 63 Ocean Breeze, Kaapstad 945              -              

Liquide middelen 5.890           1.324           

Totaal activa 8.754           1.324           

Passiva per balansdatum (€) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds project ZA, studie J. Abis 500              -              

Overige reserves 8.254           1.324           

8.754           1.324           

Voorzieningen -              -              

Vreemd vermogen -              -              

Totaal passiva 8.754           1.324            
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2. Staat van baten en lasten 

 

 

Staat van baten en lasten (€)

Baten 2021 2020

Baten uit fondsenwerving

Giften onbestemd 12.416         

Giften project Zuid-Afrika 7.580           

Giften studie J. Abis 1.200           

21.196         14.332         

Lasten

Project Zuid Afrika

Huisvesting 6.714           3.908           

Levensonderhoud 3.106           7.193           

Reiskosten 1.578           155              

Reiskosten: geannuleerde tickets -1.363         -              

Verzekeringen 1.189           1.657           

Belastingdienst 336              

Overige kosten 263              281              

Internet en telefonie 261              150              

Visums, VOG, overige documenten 243              558              

Cursus Ambassadors 67                -              

Afschrijvingen 51                -              

Benodigdheden Joslin -              250              

Drukwerk -              40                

12.445         14.192         

Overige lasten

Bankkosten en payment providers 416              243              

Studiekosten internationale staff 700              100              

1.116           343              

Totale lasten 13.561         14.535         

Exploitatiesaldo 7.634           -203             
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3. Toelichting 

 

Gehanteerd stelsel 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van het factuurstelsel. Er zijn echter geen overlopende activa en 

passiva opgenomen omdat er geen sprake is van vooruitbetaalde bedragen of nog te betalen bedragen, 

met uitzondering van de kosten Rabobank van december die ieder jaar in januari betaald worden. Deze 

post is met een omvang van circa 20 euro niet materieel en wordt consistent in het volgende boekjaar 

verantwoord – derhalve wordt deze post per 31 december niet onder de nog te betalen bedragen 

verantwoord.  

 

 

Grondslagen voor valuta-omrekening 

 

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per 

balansdatum. Koersverschillen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de staat van baten 

en lasten zijn opbrengsten en lasten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de 

transactie geldende koers. 

 

 

Grondslagen van waardering 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een 

voorziening getroffen. 

 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 


