
Toelichting op de jaarrekening 

Tot en met 2015 werden de jaaroverzichten door de Thuis Front Commissie (TFC) gepubliceerd op de 

website Missie Mozambique van Bart Roosenburg. 

Vanaf 29 juni 2016 valt het voeren van de boekhouding onder de  verantwoordelijkheid van de op 

voornoemde datum opgerichte stichting Ophenta. 

De bankrekening NL46 RABO 0161840817 ten name van stichting SAM te Terheijden, waarop de 

giften ten behoeve van de ondersteuning van Bart Roosenburg en zijn gezin worden gestort, is op  

10 februari 2017 op naam gesteld van de stichting Ophenta. De stichting Ophenta is door de 

Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor u uw giften kunt 

blijven aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. 

 

De stichting Ophenta is van mening dat het voor de donateurs het meest inzichtelijk is om de 

inkomsten en uitgaven over het gehele jaar 2016 te publiceren, alsmede de cijfers over 2015. 

Opgemerkt wordt dat de inkomsten en uitgaven 2015 niet nader gespecificeerd zijn. 

In verband met de wettelijke eisen die aan de jaarrekening worden gesteld, ziet deze er anders uit 

dan u gewend bent. Als ANBI moet de stichting Ophenta een financiële verantwoording publiceren 

die bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten alsmede een toelichting. 

 

Het bestuur heeft geen beloning en/of onkostenvergoeding ontvangen. 

 

Van het bedrag “Besteed aan de doelstelling” ad € 30.981 is in totaal € 29.481 uitgegeven aan 

levensonderhoud en benodigde verzekeringen voor Bart Roosenburg en zijn gezin. Verder is een 

bedrag van € 1.500 overgemaakt ten behoeve van de non-profit organisatie Estrela da Manhã 

overeenkomstig het verzoek van de betreffende donateur. 

 

Van het totaal van de baten is: 

- 89,01% besteed aan de doelstelling; 

-   1,44% uitgegeven aan kosten; 

-   9,55% toegevoegd aan de reserve. 

 

Het bestuur wil iedereen van harte bedanken voor alle hulp en giften om de missie in Mozambique 

mogelijk te maken. Wij hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen. 

 

Meer informatie over het werk van de familie Roosenburg kunt u  lezen op hun persoonlijke website 

en de website van hun werkorganisatie in Mozambique, te benaderen via het vakje ‘Links’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


