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1. Bestuursverslag 
 
1.1 Doelstellingen, beleid en activiteiten: 
 
 
Introductie 
 
De Peace Parks Foundation Nederland (PPF-NL) heeft tot doel om de Peace Parks Foundation gevestigd in 
Zuid-Afrika te ondersteunen in al haar doelstellingen, werkzaamheden en activiteiten, welke onder meer 
omvatten het initiëren, bevorderen en ondersteunen van grensoverschrijdende natuurbeschermings- en 
werkgelegenheidsprojecten met name in zuidelijk Afrika en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
meest ruime zin.  
 
PPF-NL is geen actieve fondsenwervende instelling 
 
PPF-NL is geen actieve fondsenwervende organisatie. Dat wil zeggen dat PPF-NL zich niet actief in de markt zal 
bewegen om fondsen en sponsorgelden te zoeken. PPF-NL houdt zich derhalve aan Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 640: Organisaties-zonder-winststreven. Deze richtlijn betekent dat PPF-NL geen continue 
actieve marketingkosten zal maken om donateurs, fondsen of sponsors te werven. De Stichting heeft derhalve 
ook geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Gemeld dient te worden dat 
het jaarverslag om de hier omschreven redenen ook volgens de eisen van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) niet aan Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen behoeft te voldoen.  
 
Een belangrijk uitgangspunt voor het bestaan van PPF-NL is het feit dat de Nationale Postcode Loterij ons 
aanmerkt als één van de inmiddels ruim 120 beneficiënten. Dat houdt in dat wij sinds 2005 jaarlijks een 
substantieel bedrag ontvangen bestemd voor nader te bepalen projecten van de Peace Parks Foundation in 
Zuid-Afrika. PPF-NL wordt aldus aangemerkt als Kansspelbegunstigde. Sinds 2011 heeft de Nationale Postcode 
Loterij ons in een nieuwe, hogere donatie-categorie geplaatst. Per jaar ontvangen wij € 1.500.000-, echter 
10% hiervan is bestemd voor het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. De loterij wil met het 
Droomfonds nieuwe, moedige en baanbrekende initiatieven mogelijk maken en ruimte creëren om groots en 
oplossingsgericht te denken. De meerjarige beneficiënten die jaarlijks een miljoen euro of meer ontvangen, 
zoals PPF-NL, dragen derhalve 10% van hun donatie af aan het Droomfonds. Effectief ontvangt PPF-NL dus 
jaarlijks €1.350.000,-. Het contract met de Nationale Postcode Loterij loopt van 01-01-2017 tot 31-12-2021. 
Op basis van dit contract weet PPF-NL zich ook dit jaar weer verzekerd van een geweldige donatie van   
€ 1.350.000,-.  
 
Projectaanvragen Peace Parks Foundation 
Onze belangrijkste taak is derhalve het zorgdragen voor het feit dat de loterijgelden goed worden besteed. 
PPF-Zuid Afrika (PPF-ZA) zal jaarlijks projectaanvragen moeten indienen en ter goedkeuring voorleggen aan 
ons Bestuur (zie bijlage 2 voor de algemene projectaanvraag 2020).  
  



 

Wij zullen erop toezien dat de projectaanvragen vallen binnen de doelstellingen van de Peace Parks 
Foundation. Nadat aanvragen zijn getoetst aan de criteria en goedgekeurd zal het Bestuur pas overgaan tot 
uitbetaling. In de verantwoordingsverklaring die door het bestuur is afgegeven en integraal is opgenomen in 
dit jaarverslag treft u de genoemde criteria aan. Het bestuur zal erop toezien dat er 2 maal per jaar ‘Progress 
Reports’ worden overlegd (zie bijlagen 4 t/m 6) voor elk project waaruit valt af te leiden of de gelden conform 
de projectaanvraag worden besteed en/of de werkzaamheden van het project, binnen een marge van 
acceptabele wijzigingen, conform plan worden uitgevoerd. Ook in 2021 verwachten wij vanuit de reguliere 
bijdrage het genoemde bedrag van circa € 1.350.000,- te besteden aan het werk van de Peace Parks 
Foundation, op basis van het huidige contract met de Nationale Postcode Loterij. 
 
Het Wereld Natuur Fonds (WNF), African Parks en Peace Parks Foundation ontvingen tijdens het Goed Geld 
Gala op 4 maart 2020 in Theater Carré samen een schenking van 16,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de 
Postcode Loterij voor het project Onbegrensd door Afrika. Door klimaatverandering en menselijk handelen 
dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan, met 
desastreuze gevolgen voor mens en dier. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds 
zijn daarom met een reddingsplan gekomen om te voorkomen dat dit iconische natuurgebied verdwijnt. In 
nauwe samenwerking met lokale partners gaan zij de zoetwatervoorziening in het gebied beschermen en 
natuurparken met elkaar verbinden, zodat een rijk landschap ontstaat voor kwetsbare diersoorten, 
waaronder de iconische Afrikaanse olifant. Dit creëert bovendien volop kansen voor economische 
ontwikkeling voor de bewoners van het gebied, die vaak in armoedige omstandigheden leven. WNF is de 
penvoerder van het project en derhalve de ontvanger van de gelden van het Droomfonds. De besteding van 
die gelden en verdeling ervan de komende 5 jaar tussen de partijen zal rechtstreeks gebeuren met de 
projectpartners in het veld in zuidelijk Afrika. PPF Nederland zal hieruit dus geen gelden uit ontvangen. 
 
Inzet Bestuursleden 
 
Als bestuur zullen wij onze netwerken ter beschikking stellen om de Peace Parks Foundation te ondersteunen 
in de meest ruime zin. Dit zal zijn op basis van vrijwilligheid en ad-hoc, op verzoek van de Peace Parks 
Foundation in Zuid-Afrika. Vermeld dient te worden dat geen van de bestuursleden nevenfuncties vervult die 
mogelijk zouden kunnen leiden tot enige belangenverstrengeling. Ultimo 2020 bestaat het bestuur uit de 
volgende personen met bijbehorend rooster van aftreden: 
 
W.O. Russell (voorzitter), advocaat, 5 juni 2023 
J.J.N. Rost Onnes (Penningmeester), voormalig bankier, 5 juni 2023 
R.M.M. Boelen (secretaris), voormalig directeur Deloitte, 29 september 2024 
M.K. Brans (lid), voormalig adviseur KPMG, 29 september 2024 
J.H.W. Loudon, Executive Director COmON Foundation, 1 oktober 2022 
 
Bezoldigingsbeleid  
 
Alle statutaire betrokkenen bij PPF Nederland, zijnde het Bestuur, zijn vrijwilliger. Niemand ontvangt een 
salaris of onkostenvergoeding. In de Verantwoordingsverklaring, opgenomen in dit jaarverslag, wordt verder 
uitgelegd hoe PPF Nederland haar werkzaamheden uitvoert.  
 
  



 

2. CBF Keurmerk 
 
In 2005 heeft PPF NL een CBF keurmerk ontvangen. In 2019 heeft er een hertoetsing plaatsgevonden die 
ertoe heeft geleid dat PPF NL opnieuw in aanmerking is gekomen voor erkenning als Keurmerkhouder 
(opvraagbaar bij www.cbf.nl).  
 

3. Toelichting op de cijfers   
Het financiële jaarverslag vindt u aansluitend aan onze toelichting. Onderstaand treft u enkele verklaringen. 
 
3.1 Begroting 2020 
 

Verwachte gegarandeerde  inkomsten :  
Postcodeloterij:       €    1.350.000,- 
Overige inkomsten of reserves     €            5.000,- 
 
Verwachte uitgaven 
Websiteonderhoud en abonnement   2.000 
Accountant en administratie kantoor      7.850  
Jaarlijkse fee CBF    2.800 
Kamer van Koophandel         200 
Bankkosten          250 
Representatie Bestuur    1.000 
Onvoorzien        900 
Totale verwachte jaarlijkse kosten                15.000,- 
 
Maximale PPF SA donatie   € 1.340.000,-   
Toevoegen aan Continuïteitsreserve           0          

 € 1.355.000,-      €  1.355.000,- 
 
 
 
3.2 Vrij besteedbaar vermogen 
 
Eventueel vrij besteedbaar vermogen zal worden aangemerkt als continuïteitsreserve. Wij streven er jaarlijks 
naar dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de kosten betreft van de werkorganisatie, conform het 
Reglement CBF Keur. 
  

http://www.cbf.nl/


 

 

3.3 Begroting 2021 
 

Verwachte gegarandeerde  inkomsten:  
Postcodeloterij:       €    1.350.000,- 
Overige inkomsten of reserves     €            5.000,- 
 
Verwachte uitgaven 
Websiteonderhoud en abonnement   2.000 
Accountant en administratie kantoor      7.850  
Jaarlijkse fee CBF    2.800 
Kamer van Koophandel            200 
Bankkosten          250 
Representatie Bestuur    1.000 
Onvoorzien        900 
Totale verwachte jaarlijkse kosten                15.000,- 
 
Maximale PPF SA donatie   € 1.340.000,-   
Toevoegen aan Continuïteitsreserve           0          

 € 1.355.000,-      €  1.355.000,- 

 
3.4 Toelichting inzake beleggingsbeleid 
 
Het bestuur van Peace Parks Foundation Nederland hanteert geen beleggingsbeleid, simpelweg omdat niet 
belegd wordt.  

 

4. Peace Parks Foundation Zuid Afrika 
 
PPF ZA vervaardigde voor 2020 een basis applicatie voor € 1.338.075,00 welke PPF NL volledig heeft 
gehonoreerd (zie bijlage 2). De gelden worden met name besteed aan key personeel, het ondersteunen van 
het Great Limpopo Transfrontier Parks alsmede Malawi Zambia park, de afdeling research & development op 
het gebied van ongoing training en implementatie van het SMART systeem. 
PPF NL ontving dit jaar ook weer tweemaal zogenaamde Progress Reports die het Bestuur van PPF NL in staat 
heeft gesteld te controleren of de toegekende middelen ook daadwerkelijk zijn uitgegeven aan het 
aangevraagde doel (bijlage 3 t/m 7). Het Bestuur heeft de rapporten gelezen, enkele wijzigingen 
geconstateerd en goedgekeurd en is van mening dat de gelden op een effectieve en efficiënte wijze zijn 
besteed. Alle rapporten zijn als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. PPF ZA levert geen directe diensten aan 
PPF NL of visa versa. 
De jaarstukken van PPF-ZA zijn bij PPF-NL opvraagbaar. In bijlage 1 een kopie van de tekst van de 
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt door PWC, Zuid-Afrika d.d. 2 juni 2021 inzake de cijfers 
betreffende 2020.  
 



 

5. Klachtenprocedure 
 
PPF NL beschikt over een klachtenprocedure. Deze is opvraagbaar. 
 

6. Verantwoordingsverklaring 

Het CBF heeft de eisen voor de houders van haar keurmerk uitgebreid en aangepast. Aanleiding hiervoor is de 
vervlechting van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) en het CBF-Keur in 2007. Met 
ingang van 1 juli 2008 is er de verplichting om naast de jaarstukken ook een verantwoordingsverklaring op te 
stellen. In de verantwoordingsverklaring legt, in het onderhavige geval, het bestuur verantwoording af over 
hoe drie principes voor goed bestuur invulling hebben gekregen. De principes zijn: 

• Duidelijke scheiding tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren;  
• Optimalisatie van besteding van middelen, zodat effectief en efficiënt gewerkt kan worden aan het 

realiseren van de doelstelling(en); en 
• Streven naar optimale relaties met belanghebbenden. 

De 5 Bestuursleden van de Peace Parks Foundation Nederland hebben allen de principes formeel 
onderschreven. De individuele schriftelijke verantwoordingsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Stichting. 
Onderstaand treft u aan de volledige tekst van de verantwoordingsverklaring. 

 

 
  

 
VERANTWOORDINGSVERKLARING PEACE PARKS FOUNDATION NEDERLAND 

OVER DE PRINCIPES VAN GOED BESTUUR 
 
 
In onderstaande verantwoordingsverklaring legt het bestuur van de Peace Parks Foundation 
Nederland (PPF NL) verantwoording af over drie principes: 
 
1. Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren. 
 
Ultimo 2020 bestaat het bestuur van PPF NL uit de volgende personen: 
 

W.O. Russell (voorzitter), advocaat 
J.J.N. Rost Onnes (Penningmeester), voormalig bankier 
R.M.M. Boelen (secretaris), voormalig directeur Deloitte 
M.K. Brans (lid), voormalig adviseur KPMG 
J.H.W. Loudon (lid), Executive Director COmON Foundation 
 
Het dagelijks bestuur van PPF NL is in handen van de heer John Loudon. De voorzitter, 
penningmeester en secretaris en overige bestuurslid hebben hierbij een toezichthoudende 
functie. PPF NL heeft geen aparte Raad van Toezicht. 
 
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering. 
Tussentijds vindt, indien noodzakelijk, onderling contact plaats via e-mail of telefoon. 
De bestuursleden zijn aangezocht vanwege hun grote belangstelling voor het Afrikaanse 
continent, hun staat van dienst en hun netwerk. 
 
Eens in de drie jaar vindt een zelfevaluatie plaats van het bestuur. Indien mogelijk wordt deze 
zelfevaluatie gecombineerd met de reguliere aanpassing van het Rooster van Aftreden. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoerende werkzaamheden voor PPF NL worden verricht door de heer John Loudon, tevens 
Internationaal Bestuurslid van de Peace Parks Foundation, gevestigd in Stellenbosch, Zuid-
Afrika. In opdracht van het Bestuur van PPF NL ondersteunt hij de voorzitter, secretaris en 
penningmeester bij hun bestuurswerkzaamheden en bereidt hij de bestuursvergaderingen voor. 
Tevens fungeert hij als contactpersoon voor de Peace Parks Foundation, de Nationale Postcode 
Loterij, het Centraal Bureau Fondsenwerving en overige partijen. Hij is ook verantwoordelijk 
voor de financiële administratie en de samenstelling van het jaarverslag, waarvan de cijfers 
worden opgesteld door Administratiekantoor MKB Administraties te Spanbroek en gecontroleerd 
door Kaap Hoorn in Hoorn en vervolgens goedgekeurd, eerst door de Penningmeester en 
vervolgens door het voltallige bestuur. Tot slot is John Loudon verantwoordelijk voor het up-to-
date houden van de website www.peaceparks.nl. 
 
 
2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen. 
 
De facto fungeert PPF NL tot nu toe voornamelijk als doorgeefluik naar Peace Parks Foundation 
van de in Nederland ontvangen donaties van de Nationale Postcode Loterij. Peace Parks 
Foundation financiert en coördineert vele projecten in heel zuidelijk Afrika. 
 
De bestuursleden noch de heer John Loudon ontvangen enige bezoldiging vanuit PPF NL, noch 
PPF ZA. 
 
De jaarrekeningen van PPF NL (incl. goedkeurende accountantsverklaring) zijn verkrijgbaar via 
de website. Hierin is ook de besteding van de jaarlijkse subsidie van PPF NL aan Peace Parks 
Foundation opgenomen. 
 
In de statuten van PPF NL is als doelstelling vastgelegd: 
“Het ondersteunen van alle doelstellingen en activiteiten van de Peace Parks organisatie, welke 
onder meer omvatten het initiëren, bevorderen en ondersteunen van grensoverschrijdende 
natuurbeschermings- en werkgelegenheidsprojecten met name in Zuidelijk Afrika en alles wat 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.” 
 
Het bestuur van PPF NL toetst aanvragen/projecten van Peace Parks Foundation aan de missie 
en doelstellingen van Peace Parks Foundation. M.a.w.: 
Draagt het project op enigerlei wijze (direct of indirect) bij aan de totstandkoming van één of 
meerdere grensoverschrijdende natuurgebieden met de volgende potentie: 

- Economische ontwikkeling in de regio; 
- Betere bescherming biodiversiteit; 
- Vrede tussen mensen op de grensgebieden en tussen mens en natuur. 

 
Tot slot vertrouwt PPF NL tevens op de accountantsverklaring van KPMG, die bij de jaarcijfers 
van Peace Parks Foundation wordt afgegeven en waaruit blijkt dat gelden zijn besteed conform 
doelbestemming. 
 
3. Optimaliseer de omgang met belanghebbenden. 
 
De belangrijkste belanghebbenden van PPF NL tot nu toe zijn Peace Parks Foundation en de 
Nationale Postcode Loterij.  
 
Een soepele en zorgvuldige afstemming met, en controle van de bestedingen via, Peace Parks 
Foundation wordt op een aantal manieren gewaarborgd. Ten eerste doordat de heer John 
Loudon verantwoordelijk is voor de uitvoerende werkzaamheden en hij tevens zitting heeft in 
het internationale bestuur en de Executive Committee (dagelijks bestuur) van Peace Parks 
Foundation. Daarnaast wordt de heer Frits Strietman ook altijd uitgenodigd voor de 
bestuursvergaderingen en ook hij heeft zitting in het internationale bestuur en de Executive 
Committee van Peace Parks Foundation. Beide heren rapporteren uitgebreid over de 
bijgewoonde bestuursvergaderingen in Zuid-Afrika gedurende het jaar, de activiteiten en de 
plannen van Peace Parks Foundation. Tussendoor vindt regelmatig overleg plaats met de heren 
Loudon en Strietman via de e-mail en telefoon. 
 



 

 

7. Ontwikkelingen 2021 
 
Tussen balansdatum en opmaak van dit jaarverslag is de volgende opmerkelijke gebeurtenis noemenswaardig. 
 
In de week na 4 maart 2020 werd het duidelijk dat COVID-19 toesloeg in de wereld, zo ook in Nederland. Wij 
werden hier geconfronteerd met een intelligente lock-down en ten tijde van dit schrijven zijn de regels 
inmiddels iets versoepeld. In de zuidelijk Afrikaanse landen waar PPF operationeel is, zijn de lock-downs veelal 
nog gaande. Het goede nieuws is, dat de internationale handel in wildlife en dus ook in Neushoorn-hoorn 
bijna tot stilstand is gekomen. Het slechte nieuws is, dat verschillende Afrikaanse gemeenschappen massaal 
zijn gaan stropen in de grensoverschrijdende parken om te voorzien in hun noodzakelijke voedselbehoefte.  
PPF staat nu de zuidelijk Afrikaanse landen extra bij in hun doelstelling om alle bewoners, vooral rondom 
natuurparken zo goed mogelijk te informeren over het Corona-virus opdat gemeenschappen zich beter 
kunnen beschermen tegen een grote Corona- outbreak. Gelukkig gaat het grensoverschrijdende werk van PPF 
ook gewoon door. Er zijn nieuwe plannen om het Banhine Nationale Park in Mozambique te gaan beheren, de 
ontwikkelingen van Zinave Nationale Park, ook in Mozambique zijn positief, de translocaties van dieren blijft 
doorgaan, het cookstove project in Zambia loopt zelfs vóór op schema en ten slotte de donors van PPF 
hebben hun rug niet naar PPF gekeerd. Dat zijn allemaal bemoedigende ontwijkingen om 2021 weer met 
meer vertrouwen tegemoet te zien 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
Amsterdam, 10 juni 2021 
 
Stichting Peace Parks Foundation Nederland 
Mr W.O. Russell 
Voorzitter PPF NL 
 

 
4. Integriteitsbeleid 
 
Het Bestuur onderschrijft en ondersteunt het integriteitsbeleid zoals dit wordt toegepast binnen 
Peace Parks in Zuid-Afrika en geeft aan dat dit een uiterst belangrijk onderdeel is van de 
organisatie en haar medewerkers aldaar. Peace Parks heeft een meldpunt waar schendingen 
veilig en vertrouwelijk, op laagdrempelige wijze, door iedereen kunnen worden gemeld.  
Handelingen en gedrag zijn van zeer groot belang bij het realiseren van de missie en doelen en 
dienen in lijn te zijn met de normen en waarden van de organisatie in Zuid-Afrika zoals deze 
zijn opgesteld in de Code of Conduct. Een kopie hiervan is opvraagbaar bij het bestuur. 
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Het Bestuur van

Stichting Peace Parks Foundation Nederland

Koningslaan 42 

1075AE Amsterdam

Geachte bestuursleden,

1                ALGEMEEN

De activiteiten van Stichting Peace Parks Foundation Nederland bestaan voornamelijk uit het exploiteren van

een stichting voor het ondersteunen van het Peace Parks Foundation, gevestigd in Zuid-Afrika, met al haar

doelstellingen, werkzaamheden en activiteiten, welke onder meer omvatten het initiëren, bevorderen en

ondersteunen van grensoverschrijdende natuurbeschermings-en werkgelegenheids projecten met name in

zuidelijk Afrika en alles wat daartoe bevordelijk kan zijn alles in de meest ruime zin.

1.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Naam: Functie:

Mr. W.O. Russel Voorzitter

J.J.N. Rost Onnes Penningmeester

R.M.M. Boelen Secretaris

M.K. Brans Lid
Jonkheer J.H.W. Loudon Lid

Bestuurders worden benoemd voor bepaalde tijd. Voor het verloop is een rooster

van aftreden opgesteld, zie ook de notulen van de vergadering van 13 november 2013.

Bestuurders worden niet bezoldigd, de bezoldiging over het boekjaar was nihil.



2                RESULTAAT

2.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 6.008 tegenover negatief € 5.046 over 2019. De resultaten over beide

jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Baten 1.356.000 1.355.000 4.456.935

Som van de geworven baten 1.356.000 1.355.000 4.456.935

Lasten

Werving baten

Donatie PPFSA 1.338.075 1.340.000 4.449.910

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten 355 2.000 360

Verkooplasten 50 1.000 33

Algemene lasten 11.274 11.750 11.311

Som der lasten 11.679 14.750 11.704

Resultaat 6.246 250 -4.679

Financiële baten en lasten -238 -250 -367

Saldo 6.008 - -5.046

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een financieel inzicht in de financiele positie van de stichting verstrekken wij u de

navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een

opstelling van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.

Uit deze balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 6.907 899

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 124 89

Liquide middelen 14.302 8.992

14.426 9.081

Af: kortlopende schulden 7.519 8.182

Werkkapitaal 6.907 899

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Kasstroomoverzicht 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 124 89

Liquide middelen  (2) 14.302 8.992

14.426 9.081

14.426 9.081

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Vrij besteedbaar vermogen 6.907 899

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren - 30

Overlopende passiva 7.519 8.152

7.519 8.182

14.426 9.081

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Baten  (5) 1.356.000 1.355.000 4.456.935

Lasten

Lasten doelstelling

Donatie PPFSA  (6) 1.338.075 1.340.000 4.449.910

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten  (7) 355 2.000 360

Verkooplasten  (8) 50 1.000 33

Algemene lasten  (9) 11.274 11.750 11.311

11.679 14.750 11.704

Saldo voor financiële baten en lasten 6.246 250 -4.679

Rentelasten en soortgelijke lasten  (10) -238 -250 -367

Saldo 6.008 - -5.046

Resultaatbestemming

Vrij besteedbaar vermogen 6.008 - -5.046

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor interest 6.246 -4.679

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen -35 26

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende schulden) -663 -301

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.548 -4.954

Betaalde interest -238 -367

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.310 -5.321

5.310 -5.321

Samenstelling geldmiddelen

2020

€

2019

€

Geldmiddelen per 1 januari 8.992 14.313

Mutatie liquide middelen 5.310 -5.321

Geldmiddelen per 31 december 14.302 8.992

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winst-

streven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten

Onder financiele instrumenten worden zowel primaire financiele instrumenten (zoals vorderingen

en schulden), als afgeleide financiele instrumenten (derivaten) verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiele instrumenten wordt verwezen naar de behandeling

per balanspost van de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'. De stichting

maakt geen gebruik van afgeleide financiele instrumenten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

verslaggevingsregels. Specifiek voldoet Stichting Peace Parks Foundation Nederland aan

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640: Organisatie - zonder - winststreven. De jaarrekening is

opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen kostprijs model, tenzij in

in de toelichting anders vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de door derden gestorte gelden en donaties.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 124 89

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 124 89

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. betaalrekening 14.302 8.989

ABN AMRO Bank N.V. depositorekening - 3

14.302 8.992

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Reserves en fondsen

Vrij besteedbaar vermogen 6.907 899

2020

€

2019

€

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 899 5.945

899 5.945

Resultaatbestemming boekjaar 6.008 -5.046

Stand per 31 december 6.907 899

4. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Crediteuren

Crediteuren - 30

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 7.519 8.152

Overlopende passiva

Accountantskosten 6.600 6.600

Nog te betalen kosten 19 18

Administratiekosten 900 900

Betaald door Peace Parks Foundation Zuid-Afrika - 634

7.519 8.152

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

5. Baten

6.000 81.935

1.350.000 1.350.000

Donaties en giften

Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage)

Nationale Postcode Loterij (Corridor Chobe NP - Kafue NP; Rhino-project) - 3.025.000

1.356.000 4.456.935

Lasten doelstelling

6. Donatie PPFSA

Donatie Peace Parks Foundation Zuid-Afrika 1.338.075 4.449.910

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bestuursleden en toezichthouders worden niet bezoldigd.

Overige bedrijfslasten

7. Kantoorlasten

Porti 55 -

Internet 300 360

355 360

8. Verkooplasten

Representatiekosten 50 33

9. Algemene lasten

CBF bijdrage (inclusief hertoetsing) 4.347 4.214

Accountantslasten 6.643 6.584

Administratielasten 948 513

Vrijval gereserveerde kosten oude jaren -664 -

11.274 11.311

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
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Financiële baten en lasten

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

10. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -238 -367

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
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7                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat 2020

De bestemming van het resultaat geschiedt conform het besluit van het bestuur.

Zowel over 2019 als 2020 is het resultaat toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.

Ondertekening bestuur,

Amsterdam, 10 juni 2021

 W.O. Russel / Voorzitter J.J.N. Rost Onnes / Penningmeester 

R.M.M. Boelen / Secretaris M.K. Brans / Lid 

Jonkheer J.H.W. Loudon / Lid

Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting Peace Parks Foundation Nederland 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Peace Parks Foundation Nederland te Amsterdam 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Peace Parks Foundation 
Nederland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Peace Parks Foundation Nederland zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

  

Op alle door Kaap Hoorn Audit & Assurance B.V. verleende diensten zijn uitsluitend onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496.

Tel. 0229 799 800
KvK 64473015

Nieuwe Steen 37
1625 HV  Hoorn

IBAN NL93 RABO 0352 3858 98 
BTW NL8556.80.660.B.01

Postbus 58
1620 AB  Hoorn

info@kaaphoorn.net
www.kaaphoorn.net
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

- bestuursverslag; 
- uiteenzetting van het CBF Keurmerk; 
- toelichting op de cijfers; 
- toelichting op Peace Parks Foundation Zuid Afrika; 
- klachtenprocedure; 
- verantwoordingsverklaring; 
- toelichting op ontwikkelingen 2021; en 
- overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:    

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
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omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

Hoorn, 10 juni 2021 
 
Kaap Hoorn Audit & Assurance B.V. 
 
Was getekend, 
B. Veenhof RA 
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