
WINTHONTLAAN 200, 3526KV
UTRECHT, NEDERLAND

WWW.168MILLION.COM
INFO@168MILLION.COM

0800-0168

JAARVERSLAG 2018

STICHTING 168 MILLION



Inhoudsopgave

Pagina 1 van 23

2 Gegevens Stichting

3 Introductie

4 Algemene Doel-
stelling en Strate-
gie

5 Project Video’s

6 Onze Projecten

12 Social media- en 
Marketingbeleid

13 Fondswervingsbe-
leid

14
Focuspunten voor 
201915

Doelstellingen 
voor 2019

16 Organisatie en Fi-
nancieel beleid

17 Controle Verkla-
ring Kascommissie

18 Winst- en verlies re-
kening / Balans

20 Waarderingscriteria

21 Toelichtingen op 
Winst- en verlies re-
kening / Balans



Gegevens Stichting
Statutaire naam
Telefoonnummer
Postadres
Bezoekadres
Website
E-mailadres
RSIN nummer
KvK nummer
Oprichtingsdatum
ANBI Status
Lid van

Stichting 168 Million
0800 0168
Winthontlaan 200, 3526KV, Utrecht
Willemsplein 2, 5211AK, Den Bosch
www.168Million.com
Info@168Million.com
857662429
68951744
13-06-2017
Ja
Goede Doelen Nederland

Algemene Informatie
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Ambassadeur
Adviseur
Kascommissie
Kascommissie
Bestuursvergoeding

Rien Kornegoor 
Bjorn de Jong
Bjorn de Jong 
Henni Mandemaker
Guido Friedrich
Frits Gubbels
Otto Schep
Koen Gerritsma
Nee

Informatie over het bestuur
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pagina 2 van 23



Introductie Stichting 168 Million

Passie voor voetbal
168 Million is begonnen met als doel kinderen de mogelijkheid te bieden 
om te kunnen sporten. Door onze passie voor sport hebben wij in 2018 de 
onverwoestbare bal ontwikkeld om kinderen te kunnen laten sporten zonder 
zich zorgen te hoeven maken dat de bal lek of kapot gaat.

“In 2018 hebben we een enorme groei doorgemaakt in het aantal ontvangen 
donaties. We merkten dat het idee van personalisatie van donaties een groot 
succes is.

We gaan beginnen met het vergroten van de schaal van onze voetbal-, wa-
ter- en woningprojecten door grotere fondsen aan te werven voor het bou-
wen van gemeenschapshuisvesting en watervoorziening om de problemen 
met water en woningen permanent op te lossen. 

In 2018 zijn we van start gegaan met ons onverwoestbare voetbalproject, in 
2019 zetten wij ons in om dit project uit te bereiden en meer kinderen de kans 
te geven om te spelen.

Wij zijn onze donateurs heel erg dankbaar voor de steun.”

B.R. Kornegoor, 15 januari 2019

Woord van de voorzitter
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Passie om te helpen
168 miljoen kinderen kunnen niet naar school omdat ze noodgedwongen 
moeten. Dit veel te hoge aantal is de naam van de stichting. Wij willen dat dit 
getal drastisch omlaag gaat. 168 Million organiseert projecten voor  kinderen 
en minder bedeelden in Afrika. Onze projecten richten zich op vijf hoofd-
categorieën: Voetbalprojecten, Bouwprojecten, Waterprojecten, Scholings-
projecten en Dierprojecten. Onze focus ligt op het verbeteren van het wel-
zijn van kinderen en het voorzien in de primaire levensbehoeften en het 
tegengaan van afval.

Naast het doneren van voetballen heeft 168 Million meerdere speerpunt 
projecten die allen armoedebestrijding ten doel hebben. Deze projecten zijn 
het bouwen van waterputten en huisjes in de door de donateur gekozen 
kleur en met hun logo. Als dank voor de steun krijgen de donateurs een foto 
van hun donatie, met de mensen die ze daarmee hebben geholpen. Deze 
aanpak hanteren wij met al onze donaties om zo de donateurs en de ontvan-
gers van de donatie dichter bij elkaar te brengen.

Donatie op maat



Algemene Doelstellingen en Strategie
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Missie 
168 Million heeft een enorme uitdaging in de strijd tegen armoede en het 
voorzien van sportmogelijkheden aan ‘s werelds armste kinderen. Gelukkig 
houden we van een uitdaging, door deze mentaliteit zijn we in staat om veel 
kinderen gelukkig te maken en  ziekte, honger en armoede te bestrijden. Het 
is niet de vraag “of” we kunnen helpen maar “hoe” we kunnen helpen. 

Korte termijn missie
Armoedebestrijding kost veel tijd en dit kan alleen stap voor stap gebeuren, 
daarom hebben we een paar aandachtspunten die we het meest belangrijk 
achten om armoedebestrijding op de lange termijn te bereiken. We richten 
ons op sportmogelijkheden voor kinderen en op de mensen die weinig of 
geen toegang hebben tot basisbehoeften.

Lange termijn missie
Onze lange termijn missie is om de armoede sterk te verminderen. Het is 
onze intentie om mensen te helpen tot het punt dat iedereen zelfredzaam is. 
Samen met lokale dorpsleiders wordt altijd gekeken naar de grootste gevaren 
en problemen binnen de gemeenschappen, hierop wordt onze strategie afge-
stemd zodat wij de focus houden op het tackelen van de grootste problemen.

Visie
Samen brengen we een betere toekomst voor iedereen. Statistieken tonen 
aan dat de situatie van de armsten in de wereld langzaam maar zeker ver-
betert, maar er is nog een lange weg te gaan voordat er geen mensen meer 
zijn die onder de armoedegrens hoeven te leven. We willen ons tijdens deze 
transitie inzetten om dit proces te versnellen en mensen een beter leven te 

Een aantal van onze nieuwe supporters in 2018

Royston Drenthe Gheorghe Hagi Jean-Marie Pfaff Tonny Vilhena & JP Boetius



Project video’s
Deze video van 
3 minuten gaat 
over een van onze 
sportprojecten in 
Oeganda met Ajax 
Scout Guido Fried-
rich.

Deze video van 
90 seconden gaat 
over een van onze 
sportprojecten in 
Colombia samen 
met onze lokale 
ambassadeur Car-
los Truijullo.

Deze video is een 
korte inleiding 
door ambassa-
deur Henni Man-
de-maker, en hij 
laat zien hoe hij 
zich inzet voor de 
straatkinderen in 
Thailand.

In deze video legt 
onze dokter in de 
sloppenwijken in 
Oeganda uit wat 
er wordt gedaan 
voor mensen de 
mensen en welke 
problemen hij elke 
dag tegenkomt.

Deze korte video 
gaat over hoe do-
neren van produc-
ten werkt. Teun 
leg vanuit Oegan-
da uit over het 
doneren van de 
schoolrugzak.

Deze 2 minuten 
durende video 
gaat over een van 
onze sportprojec-
ten in China met 
Sparta Jeugdtrai-
ner Omar Rziki.
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https://www.youtube.com/watch?v=qetzWmAos7o&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=nYnQuUWmBNM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=c9Q2sLp2CPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=usnjJTft_D0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=lXfEk61Yu9A&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=TbePjczwqnM
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Onze 

Projecten

Dieren

Water Onderdak

Voetbal

Scholing

Project Categorieen



Voetbalprojecten
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De onverwoestbare Voetbal
De onverwoestbare bal is ontworpen voor recreatief spelen op hardere op-
pervlakten zoals straten, rotsachtige landschappen, schoolpleinen, vuile ge-
bieden maar hij is ook geweldig om mee te voetballen op gras en kunstgras.  
De bal is gemaakt van een hard materiaal dat niet kan scheuren of lek kan 
raken zoals de reguliere voetballen. De bal kan voor elke sport gebruikt wor-
den, niet alleen voor voetbal maar ook voor Korfbal, Basketbal en Volleybal.
De bal is gemaakt van een cross-linked gesloten celschuim waarmee de bal 
extreme omstandigheden kan weerstaan. Wij garanderen dat de onver-
woestbare bal minimaal 25 jaar mee gaat.

Voetbal is voor iedereen
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Onverwoestbare Voetballen   x   492

Reguliere voetballen   x   2.209

Sportkleding   x  2.267 

Aantal gedoneerde voetbal items 2018

Voetbal heeft de mogelijkheid om levens te veranderen. Kinderen wereld-
wijd spelen dagelijks met opgeknoopte shirtjes in de vorm van een bal. Het 
zou een enorm verschil maken als ze met een bal zouden kunnen spelen. 
Voor een kleine bijdrage geef je tientallen kinderen de mogelijkheid te gaan 
voetballen. Veel bekende voetbalhelden steunen onze 'voetbal is voor ieder-
een' campagne.



Dier projecten
Zelf eten en drinken produceren
Zelfredzaamheid is waar wij naar streven! Door mensen dieren te geven en 
hen te leren hoe er mee om te gaan kunnen mensen zelfredzaam worden. 
Zo geeft bijvoorbeeld een koe dagelijks gemiddeld 20 liter melk. Dit is ge-
noeg om een groot gezin van calciumrijke melk te voorzien en daarnaast 
nog inkomsten oplevert door de extra melk te verkopen. Door deze ene koe 
leert men zelfredzaam te worden en verantwoordelijkheden over het ver-
antwoord omgaan met dieren.
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Een verantwoord onderkomen
We zorgen er altijd voor dat de dieren naar een verantwoordelijke familie 
gaan. In samenspraak met lokale dorpshoofden wordt voor alle dieren ge-
zamenlijk besloten waar ze naar toe gaan. Dorpshoofden weten alles over 
iedereen in een gemeenschap en weten dus ook wie geschikte kandidaten 
zijn voor het ontvangen van dieren. In sommige gevallen worden dieren aan 
gemeenschapscentra of publieke scholen gegeven waar zij gebruikt worden 
om de armen en kinderen te voeden, hier valt de verantwoordelijkheid voor 
de zorg op de gemeenschap.
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Kippen   x   208

Geiten  en schapen x   23

Koeien  x   1

Aantal gedoneerde dieren in 2018



Waterprojecten
Waarom zijn de putten zo belangrijk?
Ruim één miljard mensen hebben geen toegang tot drinkwater en ruim 3 
miljoen kinderen sterven jaarlijks door een gebrek aan drinkwater. Ruim 60 
miljoen kinderen kunnen niet naar school omdat ze water moeten halen. 
Deze kinderen tillen gemiddeld 30 liter water per keer wat een hevig impact 
heeft op het lichaam van een kind.
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Hoe helpen putten en waterfietsen
Iedere waterput helpt een gemeenschap van gemiddeld 1300 mensen aan 
drinkwater. De waterfietsen worden in het beheer van de dorpsleiders ge-
plaatst. De waterfietsen zorgen er voor dat water naar ver afgelegen gebie-
den gebracht kan worden, zodat ook de mensen daar toegang krijgen tot 
drinkwater.

Waterputten   x   219

Waterfietsen   x   330

Aantal gedoneerde water items in 2018

Ons concept, donatie op maat
Donateurs kunnen via ons een waterput of waterfiets doneren in hun eigen 
kleur met een eigen bord. Zij ontvangen binnen drie weken een foto van hun 
donatie.
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Scholingsprojecten
Wat wij bereiken met scholingsprojecten
Zonder goed onderwijs is een kans op een goede toekomst vrijwel nihil. Wij 
geven een kansrijke toekomst aan kinderen die niet naar school kunnen. Sa-
men met lokale organisaties, overheden en lokale gemeenschappen focus-
sen wij op kwalitatief onderwijs. 

Kwaliteit van het onderwijs
Kinderen naar school laten gaan is stap 1, echter is de kwaliteit van het on-
derwijs stap 2. Door onze projecten en onze input geven we niet alleen kin-
deren de kans om naar school te gaan maar worden de scholen waar we 
mee samenwerken kwalitatief beter.

Kinderen naar school   x   324

Rugzakjes met boeken   x   40

Donatie voor scholing in 2018

Samen doen we meer
Om kinderen zonder toekomst te kunnen ondersteunen en een gezonde 
ontwikkeling te kunnen bieden hebben wij donaties nodig die wij gebruiken 
voor de toegang tot onderwijs en de kwaliteit er van. Wij leiden ook leer-
krachten op. De lesprogramma’s worden per land en per taal aangepast. 
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Bouwprojecten

Huisjes  x   5

Weeshuizen   x   1

Aantal bouwprojecten in 2018

Wat zijn de problemen die wij willen oplossen
Er zijn ruim een half miljard mensen dakloos. Kinderen groeien noodge-
dwongen op zonder dak boven hun hoofd. De 168-huisjes beschermen de 
dorpsbewoners tegen regen, ziektes en kou. Maar bovenal geven de huisjes 
mensen een ‘thuis’.

Wie wonen er in het huisje
Wij bouwen samen met lokale partners en organiseren alles met de dorps-
leiders. Deze ‘dorpsleiders’ weten wat er speelt en wie onze hulp hard nodig 
heeft. De bewoners helpen zelf mee met de bouw van hun huisje zodat ze in 
het vervolg weten hoe het moet. Hierdoor kunnen ze ook hun dorpsgenoten 
helpen met het bouwen van een huisje. Wij bouwen dus niet alleen een 
huisjes, wij leren de bevolking hoe een huisje te bouwen.

Ons concept, donatie op maat
Een huisje in de kleur en met het logo van de donateur, zo wordt er een fami-
lie geholpen aan een gezonde slaapplaats. De donateur zal een foto ontvan-
gen van de familie die geholpen is, samen met het gekleurde huisje.
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Social-media en Marketingbeleid
Samengevat Social-media beleid

Onze Hashtag #IAM168
We hebben voor 168 Million halverwege 2018 een nieuwe hashtag aange-
maakt. Deze nieuwe hashtag is #IAM168, deze hashtag is goed ontvangen 
door onze volgers. Hij wordt inmiddels gebruikt door veel van de mensen 
die ons steunen.

Onze marketingcampagnes in 2018 waren volledig gericht op sociale media. 
Onze doelgroep is bedrijven en volwassenen van >25 jaar. De mensen die 
deze doelgroep vertegenwoordigen zijn erg actief op Facebook. Jongeren 
zijn vaak actiever is op platformen zoals Instagram terwijl onze doelgroep  
juist actiever is op Facebook. Onze campagnes zijn erop gericht mensen te 
vinden die ballen, huizen, waterputten, schoolgeld en dieren willen doneren.

Volger analyse
Onze volgers komen voornamelijk uit de volgende landen: Nederland (69%), 
België (20%), Duitsland (8%) en Overig (3%). De tabel onder laat de verdeling 
per geslacht zien. Onze pagina wordt voornamelijk geliked door vrouwen 
tussen de 35 en 65 jaar.

Meer volgers meer bereik
Op 1 januari 2018 zijn we begonnen met 585 facebook likes waarna de hoe-
veelheid like met 700% is toegenomen. De reden hiervoor is omdat we zien 
dat meer dan 80% van alle gedoneerde waterputten en huizen door onze 
donateurs op Facebook worden geplaatst. Deze berichten worden zeer goed 
ontvangen door de volgers van de donateur, ze ontvangen veel likes en po-
sitieve reacties, hierdoor worden veel mensen naar onze pagina doorgeleid.



Fondswervingsbeleid
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Fondswerving via onze eigen website
100% van alle ontvangen gelden via onze website gaat naar projecten die 
door de donateurs zijn uitgekozen. Als er gekozen wordt om een waterput te 
doneren, wordt de donatie enkel gebruikt voor de waterput. Via onze web-
site www.168million.com kan de donateur zelf projecten kiezen haar hij of 
zij voor wilt doneren.

Fondswerving via partnerorganisaties
In 2019 verwachten we te starten met het werven van donaties via fonds-
wervingsorganisaties. Hierdoor streven wij naar een toename van maande-
lijkse donateurs.

Fondsenwerving via externe Websites
In 2019 streven we ernaar fondsen te werven via Europese websites. We 
hebben ons aangemeld bij de TGE (Transnational Giving Europe) -organisatie 
om alle donaties fiscaal aftrekbaar te maken voor europese donateurs. 

Giften en Subsidies
In 2019 zullen we beginnen met 5 verschillende projecten die we voor gaan 
leggen bij subsidiesvertrekkers en giftvertrekkende organisaties. Hiermee 
hopen wij ons meer te kunnen richten op grotere projecten om onze doel-
stellingen te kunnen realiseren.
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Doelstellingen 2019

Primaire Doelstelling: Schaalvoordelen
In 2017 en 2018 kwamen alle donaties van particuliere donateurs en bedrij-
ven. Digitale marketing en sociale media zullen de kanalen worden waarmee 
wij deze doelgroepen gaan benaderen. In 2019 gaan we beginnen met het 
aanvragen van giften en subsidies bij overheidsinstanties en organisaties om 
onze grotere projecten te kunnen financieren. 

Lange Termijn Doelstellingen
Naamsbekendheid van 168 Million vergoten;
Focus op duurzaamheid;
Onze website optimaliseren;
2019 fondsenwerving uitbreiden naar België en Duitsland;
2020 fondsenwerving uitbreiden naar Oostenrijk en Zwitserland;
2021 fondsenwerving uitbreiden naar Frankrijk en Spanje;
Vinden van samenwerkingspartners;
Zorgen voor continuïteit van de organisatie;
Binnen de sector van goede doelen een voorbeeldrol vervullen in kwali-
teit, transparantie en optimaal en efficiënt bestuur;
Het verkrijgen van de goedkeuring van het Nederlandse CBF om te star-
ten met de fondswerving voor terugkerende donaties;
Om te blijven voldoen aan de bestaande kwaliteitscriteria, transparantie 
en regels van good governance binnen de sector van goede doelen;
Afronding van onze aanvraag met de Europeaanse Transnational Giving, 
zodat we op internationaal fondsen kunnen inzamelen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Focuspunten 2019

Duurzame waterprojecten

Lancering van de onverwoestbare bal

Onze waterprojecten zijn zo populair dat er veel verzoeken zijn geweest voor 
duurzame waterprojecten voor mensen in ontwikkelingslanden. Wij gaan in-
spelen op de snelle ontwikkeling van technieken op gebied van het reinigen 
van rivierwater. Wij zijn van plan projecten te starten met waterzuiverings-
installaties en nieuwe innovaties voor mensen om zelf hun water te kunnen 
reinigen. 

In 2017 en 2018 hebben we onze eigen onverwoestbare voetbal ontwikkeld.
We hebben een leverancier gevonden en een schenking ontvangen voor de 
mal om deze voetballen te produceren. De eerste batch is reeds geprodu-
ceerd en is deels uitgedeeld in Afrika en het Midden-Oosten. Voetbal legen-
de Jean Marie Pfaff ziet de onverwoestbare voetbal als een geweldige in-
novatie en een fantastische manier om kinderen in ontwikkelingslanden de 
kans te geven om te sporten.
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Start van onze "Build-and-Travel" programma
We zullen georganiseerde reizen gaan aanbieden waar mensen zich bij kun-
nen aansluiten. Deze groepen zullen reizen naar ontwikkelingslanden en zich 
actief inzetten bij het bouwen van voorzieningen. Dit is zowel een ervaring 
voor de reizigers als de lokale bevolking een leerervaring.
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Organisatie & Financieel Beleid
Vrijwilligers en Personeel
Team 168 Million heeft wereldwijd meer dan 140 vrijwilligers. We hebben 
geen betaald personeel in dienst; ook betalen alle vrijwilligers voor de kos-
ten die ze maken voor hun vrijwillige bijdrage aan de stichting. Er zijn 32 
mensen die op parttime basis werken en vooral in de weekenden en in de 
avonduren tijd nemen om mee te helpen.

Organisatie

Ambassadeurs
Sportambassadeurs Guido Friedrich (professionele Ajax-voetbalscout) en 
Henni Mandemaker (Olympische bokscoach en ridder in de orde van Oran-
je-Nassau) zijn actief betrokken bij 168 Million om het bewustzijn voor ons 
doel te vergroten en projecten op te zetten om kinderen te helpen. Ze wer-
ken op vrijwillige basis en verwachten geen vergoeding voor hun inzet.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de financiën van de 
stichting. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid over het opzetten 
en begeleiden van projecten, het selecteren van bestemmingsdoelen voor 
donaties. Het bestuur komt minstens tweemaal per jaar formeel bijeen voor 
een bestuursvergadering om de progressie van de projecten te bespreken. 
Hierbij worden de donaties die geen bestemmingsdoel hebben ook door het 
bestuur aan een specifiek project toegewezen.  

Lonen en Vergoedingen
Onze bestuursleden en personeel werken op vrijwillige basis en ontvangen 
geen loon of onkostenvergoedingen en / of zitpenningen voor hun werk. Er 
is geen personeel dat loon ontvangt.

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Raad van Advies
Raad van Advies
Kascommissie
Kascommissie

Voorzitter B.R. Kornegoor
Secretaris / Penningmeester B.A.F. de Jong
H.F. Mandemaker
G.J.H. Friedrich
F. Gubbels
O. Schep
K. Gerritsma

:
:
:
:
:
:
:

Management en Adviseurs

Penningmeester
Penningmeester
Alle bestuursleden
Penningmeester
Kascommissie

Maakt de jaarlijkse budgetten
Bereid de jaarrekening voor
Fondsbeheer
Plannen en budgetten voor fondsenwerving
Goedkeuren financiële overzicht en budget

:
:
:
:
:

Taken en Verantwoordelijkheden Financieel Beheer



Controle Verklaring Kascommissie
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Op 2 april 2019 heeft de kascommissie de activiteiten gecontroleerd als onderdeel van de financiële audit van Stichting 168 Million. Tijdens deze bijeenkomst 
werd inzicht gegeven in de administratie van de stichting en werden er uitvoerige gesprekken gevoerd met de penningmeester en de voorzitter over het gevoer-
de financiële beleid.

De kascommissie heeft de balans, staat van baten en lasten en de onderliggende documenten van Stichting 168 Million gecontroleerd. Onder meer is vastgesteld 
dat de openings- en eindsaldi van de bankrekeningen overeenkomen met de relevante bankafschriften. Er is ook vastgesteld dat alle inkomsten en uitgaven 
worden gerechtvaardigd door middel van schriftelijke documenten.

Er zijn verder geen opmerkingen over de financiële documenten en de kascommissie is van mening dat deze documenten een getrouw beeld geven van de 
handelingen van het bestuur en de situatie van de stichting. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd in de administratie en dat geeft vertrouwen om de 
jaarrekening voor 2018 goed te keuren.

Utrecht, 2 april 2019

O. Schep K. Gerritsma
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Voorzitter
B.R. Kornegoor

Secretaris en Penningmeester
B.A.F. de Jong

Lid van Raad van Bestuur
H.F. Mandemaker

Verklaring van het Bestuur
Het bestuur bevestigt dat het de kascommissie volledig inzicht heeft gegeven in de boekhouding en daarbij alle onderliggende stukken heeft overgedragen 
tijdens de controle door de kascommissie. Het bestuur is volledig transparant over de stand van zaken van de stichting.

Balans op 31 december 2018
ACTIVA 31-Dec-2018 31-Dec-2018
Liquide middelen
Voorraad
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

1
2
3
4

149,18
50.273,99
37.484,93

3.968,99

448,76
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

€
€
€
€

93.888,17 448,76€ €

PASSIVA 31-Dec-2018 31-Dec-2018
Financiële reserves
Voorraad reserves
Langetermijnschuld

6
7

149,18
50.273,99

0,00

448,76
0,00
0,00

€
€
€

€
€
€

93.888,17 448,76€ €

Fondsreserves 41.453,92 0,00€ €

Totale actieva

Totale passiva
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Baten- en lastenrekening 2018
INKOMSTEN 8 2018 2017
Algemene donaties
Donaties waterprojecten
Donaties onderdakprojecten
Donaties dierprojecten
Donaties onderwijsprojecten
Donaties voetbalprojecten
Donatie mal onverwoestbare bal
Donatie van de website
Promotiemateriaal

9
10
11
12
13
14
6
7

12.182,90
117.454,13
240.279,66

2.111,61
17.116,27
30.263,62

3.968,99
29.987,94

7.496,99

8.632,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale inkomsten 460.862,11 8.632,00€ €

UITGAVEN EN UITGAANDE DONATIES 2018 2017
Donaties waterprojecten
Donaties onderdakprojecten
Donaties dierprojecten
Donaties onderwijsprojecten
Donaties voetbalprojecten
Algemene kosten
Kantoor kosten
Website kosten

16
17
18
19
20
21
22
23

117.454,13
204.219,66

2.111,61
18.036,27
24.089,63

1.119,42
1.526,84

876,22

3.980,36
638,21
328,91

1.631,41
1.604,35

0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€ 
€

€
€
€
€
€
€
€
€

TOEVOEGING AAN FONDSRESERVES 91.428,33 448,76€ €

Totale uitgaven 369.433,78 8.183,24€ €

FONDSRESERVES 2018 2017
Voorraad project onderdak
Voorraad project voetbal
Website (voor fondwerving)
Promotiemateriaal (voor fondwerving)
Mal voetbal (voor productie onverwoestbare bal)
Toevoeging aan reserves

5
5

44.100,00 
6.173,99

29.987,94
7.496,99
3.968,99
-299,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

448,76

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

91.428,33 448,76€ €Totale fondsbestemmingen



Waarderingscriteria
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaar-
de grondslagen voor financiële verslaggeving in Nederland. Activa en passiva 
worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrond-
slag wordt vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vor-
deringen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor Financiele Verslaggeving
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1: Bouwprojecten

2: Waterprojecten

3: Voetbalprojecten

4: Schoolprojecten

5: Dierprojecten

86,5% Naar pro-
jecten

12,7% Reserves 
voor 2019

0,8% Algemene  
kosten

Donaties per project

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde diensten en de kosten en andere lasten voor het jaar. Opbrengsten 
uit transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.

Resultaatbepaling

Stichting 168 Million is fysiek en statutair gevestigd aan de Winthontlaan 
200, 3526KV, Utrecht en is ingeschreven in het handelsregister onder num-
mer 68951744.

Informatie van de Stichting

Waar is het geld naartoe?
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Toelichting op de Balans 2018
ACTIVA 31-Dec-2018 31-Dec-2017
1. Liquide Middelen
ABN AMRO Lopende Rekening
ABN AMRO Spaarrekening  

149,18
0,00

448,76
0,00

€
€

€
€

149,18€ 448,76€

3. Immateriële Vaste Activa
Website www.168million.org
Digitaal Promotiemateriaal

29.987,94
7.496,99

0,00
0,00

€
€

€
€

37.484,93€ 0,00€

4. Materiële Vaste Activa
Mal onverwoestbare voetbal 3.968,99 0,00€ €

3.968,99€ 0,00€

PASSIVA 31-Dec-2018 31-Dec-2017
6. Bestemmingsfondsen
Bestemd voor project onderdak
Bestemd voor project voetbal  

44.100,00
6.173,99

0,00
0,00

€
€

€
€

50.273,99€ 0,00€

7. Financiële Reserves
Toevoeging reserves voor komend boekjaar 149,18 448,76€ €

149,18€ 448,76€

2. Voorraad
Matrassen project onderdak
Onverwoestbare voetballen

Binnengekomen in 2018 
215.380,00

12.347,98
€
€

227.727,98€

Uitgegaan in 2018
171.280,00

6.173,99
€
€

177.453,99€

Waarde Voorraad
44.100,00

6.173,99
€
€

50.273,99€

Waarde Voorraad
0,00
0,00

€
€

0,00€
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Toelichting op de Baten- en lastenrekening 2018
DONATIES TOTAAL IN 2018 TOTAAL IN 2017
8 Algemene Donaties
Giften zonder project bestemming
Donatie waterprojecten
Donatie onderdakprojecten
Donatie dierprojecten
Donatie Scholingsprojecten
Donatie voetbalprojecten
Donatie mal onverwoestbare bal
Donatie van website
Donatie promotiemateriaal

12.182,90
117.454,13
204.219,66

2.111,61
17.116,27
30.263,62

3.968,99
29.987,94

7.496,99

8.632,00
 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

460.862,11€ 8.632,00€

9 Algemene Donaties
Donaties opgehaald via fondswerving
Donaties opgehaald via website

9.333,40
2.072,45

8.632,00
0,00

€
€

€
€

12.182,90€ 8.632,00€

10 Donaties voor Waterprojecten
Donaties waterputten
Donaties waterfietsen

93.913,24
23.540,89

3.980,36
0,00

€
€

€
€

117.454,13€ 3.980,36€

11 Donaties Project Onderdak
Donaties in natura
Donatie bouw weeshuis
Donatie voor onderhoud weeshuis
Donatie bouw huizen

179.320,00
15.014,27

7.206,85
2.678,55

0,00
0,00
0,00

638,21

€
€
€
€

€
€
€
€

204.219,66€ 638,21€

12 Gedoneerde Dieren
Gedoneerde kippen
Gedoneerde geiten
Gedoneerde koe
Gedoneerde kippenhokken

864,82
828,79
216,21
201,79

328,91
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

€
€
€
€

2.111,61€ 328,91€

13 Donaties voor Schoolgeld
Donaties schoolgeld
Donaties rugzakjes

15.434,67
1.681,60

1.339,97
291,44

€
€

€
€

17.116,27€ 1.631,41€

14 Donaties Projecten Voetbal
Donaties onverwoestbare voetbal
Donaties voetbalkleding
Donatie van ballen

12.347,98
10.149,65

7.766,00

0,00
706,22
898,13

€
€
€

€
€
€

30.263,62€ 1.604,35€
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16 Project Water
Gedoneerde waterputten
Gedoneerde waterfietsen

93.913,24
23.540,89

3.980,36
0,00

€
€

€
€

117.454,13€ 3.980,36€

17 Uitgaande Donaties voor Project Onderdak
Donaties project onderdak in natura
Donaties bouw weeshuis
Donaties onderhoud weeshuis
Donaties bouw huisjes
Donaties uit giften zonder projectbestemming en reserves

171.280,00
15.014,27

7.206,85
2.678,55
8.040,00

0,00
0,00
0,00

638,21
0,00

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

204.219,66€ 638,21€

18 Giften Besteed aan Dier Projecten
Donatie kippen
Donatie geiten
Donatie Koe
Donatie kippenhokken

864,82
828,79
216,21
201,79

328,91
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

€
€
€
€

2.111,61€ 328,91€

19 Kosten Project Onderwijs
Kosten van onderwijs
Gedoneerde rugzakken
Donaties uit giften zonder projectbestemming en reserves

15.434,67
1.681,60

920,00

1.339,97
291,44

0,00

€
€
€

€
€
€

18.036,27€ 1.631,41€

20 Kosten Project Voetbal
Donatie onverwoestbare voetballen
Donatie voetbalkleding
Donatie voetbal

6.173,99
10.149,65

7.766,00

0,00
706,22
898,13

€
€
€

€
€
€

24.089,63€ 1.604,35€

21 Algemene Kosten
Administratie kosten
Bancaire kosten
Uitgegeven reiskosten
Promotiekosten
Lidmaatschap brancheorganisatie

370,45
181,18
190,00
127,79
250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

1.119,42€ 0,00€

22 Kantoorkosten
Telefoonkosten
Kantoorhuur

694,75
832,09

0,00
0,00

€
€

€
€

1.526,84€ 0,00€

23 Website Kosten
Website Hosting en onderhoud
Website ontwikkeling

265,95
610,27

0,00
0,00

€
€

€
€

876,22€ 0,00€


