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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Peeze Foundation
Ringoven 36
6826 TR Arnhem
Duiven, 27 juni 2022
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Peeze Foundation te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Peeze Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting betreft een stichting die is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 2 juli 2010. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 50349872.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is
822687550.
Activiteiten
Stichting Peeze Foundation is opgericht met als doel om zowel welvaart als kennis te delen met
kansarme mensen die het goed kunnen gebruiken. Stichting Peeze Foundation gaat hierbij uit van de
eigen kracht en creativiteit van de mens. De projecten die de foundation ondersteunt hebben daarom
vooral te maken met het stimuleren van zelfredzaamheid, alles zowel binnen als buiten Nederland.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
- de heer T. Terpstra (voorzitter)
- mevrouw J. Neutelings-Pelman (secretaris)
- mevrouw M.M.A. Elbersen-Lufting (bestuurslid)
Beleidsplan
Het beleidsplan ligt ter inzage ten kantore van de rechtspersoon en staat gepubliceerd op de internetsite:
https://peeze.nl/foundation/.
Bestuursverslag
De stichting zet zich enerzijds in voor het structureel verduurzamen van de koffie- en theeketens in de
landen van oorsprong. Anderzijds ondersteunt de stichting maatschappelijke projecten om bij te dragen
aan een inclusieve samenleving zowel de koffie- en theelanden als Nederland.
In 2021 stond het bijenproject bij de koffiecoöperatie CEPRO Yanesha in Peru voor de Peeze
Foundation centraal. Vanuit de ambitie om toe te werken naar een leefbaar inkomen voor de
koffieboeren, zijn we hier een bijenproject gestart. Het houden van bijen en het produceren van honing
sluit namelijk naadloos aan bij duurzame landbouw die CEPRO Yanesha nastreeft en biedt een aantal
interessante voordelen:
•Extra inkomsten door productie en verkoop van honing;
•Minder afhankelijk van enkel koffie (inkomensdiversificatie);
•Actieve(re) bestuiving van de koffiebloemen en andere flora;
•Stimulans voor de biodiversiteit;
•Gezondere zoetstof in het dieet van de boerengezinnen.
Dankzij de support van Peeze, Stichting Progreso en MVO Nederland is CEPRO Yanesha in staat
gesteld om met een eerste groep boeren een lokale productieketen van honing op te zetten. Hierbij zijn
20 boeren opgeleid tot imker en voorzien van een bijenkast, een bijenvolk en alle materialen die nodig
zijn om bijen te houden. Daarnaast is de coöperatie getraind in het daadwerkelijk produceren van honing
en vermarkten ervan.
Eind 2021 is de ruwe honing geoogst en verwerkt tot 351kg eetbare honing, wat een additioneel inkomen
heeft opgeleverd van 9.150 Peruaanse Sol. De honing is lokaal verwerkt, verpakt en verkocht. Om het
bijenproject voor zowel de boeren als de coöperatie rendabel te krijgen, is verdere opschaling en
professionalisering nodig. We hebben daarom besloten om het project in 2022 uit te breiden met extra
training en bijenkasten voor de deelnemers.
In 2021 is de jaarlijkse (minimale) bijdrage vanuit Peeze aan de Peeze foundation verlaagd naar
€ 10.000. De reden is dat de Corona-pandemie grote invloed heeft op de resultaten van de Foundation
en de projecten vertraging oplopen en de financiële positie van de Foundation erg goed is. In 2022
verwachten we de donatie te kunnen opschalen naar € 15.000.
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Het beleid voor de komende jaren betreft de uitbreiding van de projecten in Peru, met onder andere fase
2 van het bijenproject en de opstart van een bosaanplantingsproject. Daarnaast verwachten we in 2022
de formele en feestelijke opening van de tweede etage van het Communitea Center in Sri Lanka, dat
reeds in 2020 met hulp van de Foundation is gebouwd. De financiële positie van de stichting is goed en
geeft voldoende ruimte om de komende jaren de projecten te kunnen blijven voortzetten.
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RESULTATEN

Resultaatanalyse
2021
€
Resultaatverhogend
Lagere verstrekte donaties
Hogere financiële baten en lasten

€

20.224
14
20.238

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst

12.157
12.157

Stijging van het resultaat

8.081

SLOT
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,
Grip Accountants en Adviseurs N.V.
Namens deze,
Was getekend:
L.R.J. Gasseling MSc
Registeraccountant.
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JAARREKENING

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2022

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

€

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

1

86.989

82.738

86.989

82.738

Passiva
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Algemene reserve

Stichting Peeze Foundation, Arnhem
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17.295
69.694

17.295
65.443
86.989

82.738

86.989

82.738
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021
€
Baten

€

2020
€

€

4

11.841

23.998

5

7.418

27.642

4.423

-3.644

-172

-186

4.251

-3.830

4.251
4.251

17.295
-14.125
-7.000
-3.830

Lasten
Verstrekte donaties
Totaal van bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

6

Totaal van netto resultaat
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve ten behoeve van specifiek
klantproject
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Theeproject Sri Lanka
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Peeze Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Ringoven 36, 6826 TR te Arnhem en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 50349872.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Peeze Foundation bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van de visie,
de doelstellingen en de werkzaamheden die zijn verbonden aan het maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap, alsook het ondersteunen van maatschappelijke projecten, alles zowel binnen als
buiten Nederland, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Raad voor de Jaarverslaggeving klein C1:
'Kleine organisaties zonder winststreven'.
Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de stichting aan de begroting wordt toegekend,
wordt het opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht. Op grond
hiervan is een begroting en toelichting hierop achterwege gelaten.

Grondslagen
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen
worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten en lasten voortvloeiende uit zogenaamde barterovereenkomsten zijn gesaldeerd verantwoord in
de staat van baten en lasten, waardoor deze niet afzonderlijk zijn gepresenteerd onder de baten cq
lasten.
Omzetverantwoording
De baten betreffen toegekende subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige opbrengsten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
1 Liquide middelen
Triodos Bank N.V.

86.989

82.738

Bestemmingsreserve ten behoeve van specifiek klantproject

17.295

17.295

Bestemmingsreserve ten behoeve van specifiek klantproject
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

17.295
17.295

17.295
17.295

65.443
4.251
69.694

79.568
-14.125
65.443

PASSIVA
2 Bestemmingsreserves

3 Algemene reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
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Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2022

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021
€
4 Baten
Donaties

2020
€

11.841

23.998

7.418
7.418

16.000
8.142
3.000
500
27.642

172

186

5 Verstrekte donaties
Donatie PCo2 compensatie
Donatie Bijenproject Yanesha project (Peru)
Donatie Los Chilchos (Peru)
Stichting MVO - True Cost Accounting koffie Peru
Bijdrage Agraria Puerto Peru

6 Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

OVERIGE TOELICHTINGEN
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Informatieverschaffing over bezoldiging van bestuurders en commissarissen
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.
Aldus opgemaakt d.d. 27 juni 2022.
Was getekend:
R. van Paassen
Voorzitter

J. Neutelings-Pelman
Secretaris

C.C. Jacobi-Diepenbroek
Penningmeester

M.M.A. Elbersen-Lufting
Bestuurslid
Getekend op .................... 2022.
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