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FINANCIEEL VERSLAG



1                BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

1.1                Doelstelling

Doel van de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) is steun verlenen – in de
vorm van subsidie of anderszins aan organisaties (bijvoorbeeld scholen, tehuizen, etc.) die ten doel hebben om
het welzijn van kinderen blijvend te verbeteren. De steun van Stichting GARCIA Foundation (voorheen:
Stichting Clouds Foundation) is primair gericht op organisaties die actief zijn in Nederland, Zuid-Afrika en de
landen waar de J.O.G. Group haar producten laat fabriceren. Vanwege de Italiaanse oorsprong van het merk
GARCIA van de J.O.G. Group kan ook steun verleend worden aan organisatie die in Italië actief zijn.

Welzijnsverbetering van kinderen betekent voor de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds
Foundation) dat kansarme kinderen door educatie, sport en/of goede voeding ondersteund en gefaciliteerd
worden in hun ontwikkeling. Om kansarme kinderen de mogelijkheid te geven zich te ontplooien kiest de
Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) als uitgangspunt dat de juiste voeding
en goed onderwijs essentieel zijn. Dit vormt de basis voor alle overige activiteiten die zich richten op blijvende
welzijnsverbetering. Hoe eerder de ondersteuning van kansarme kinderen gestart wordt, hoe groter de kans op
blijvend succes. Daarom kiest Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) vooral
voor projecten die kinderen op zo jong mogelijke leeftijd ondersteunen. De Stichting GARCIA Foundation 
(voorheen: Stichting Clouds Foundation) wil bijdragen aan het verstevigen van deze basisprincipes en noemt
dit ‘efficiënt bouwen aan de toekomst’.

1.2                Voeding + educatie = basis voor welzijnsverbetering

Goede, verantwoorde voeding is cruciaal. Niet alleen om te overleven maar bovenal om op een gezonde wijze
op te kunnen groeien. Zonder goede voeding is de kans dat kinderen opgroeien tot volwassenen met een zwak
gestel aanzienlijk groter. Hierdoor nemen risico’s dat zij ook in het volwassen leven hulpbehoevend blijven in
belangrijk mate toe.

Goed onderwijs is essentieel om kinderen vooruit te helpen. Zonder onderwijs hebben veel kinderen geen
eerlijke kans om een toekomst op te bouwen. Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds
Foundation) kiest daarom voor het ondersteunen van organisaties die onderwijs aan kansarme kinderen
faciliteren en mede mogelijk maken.

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) gelooft in het belang van de combinatie
van goede voeding en educatie aan kansarme kinderen. Op deze wijze wordt actief bijgedragen aan hun
ontwikkeling. Zij leren aan hun eigen, onafhankelijke toekomst te bouwen. Daarmee nemen voor hen de
kansen toe om uit de kansarme situaties te ontsnappen.
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1.3                Projectkeuze en middelen

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) voert zelf geen projecten uit. Zij
fourneert financiële middelen voor projecten die uitgevoerd worden door andere organisaties. 

Met de beschikbare middelen worden jaarlijks altijd meerdere projecten financieel ondersteund. Het bestuur
kan per project een maximumpercentage van het totaal voor dat jaar beschikbare budget vaststellen. Hiermee
wordt een goede verdeling over meerdere projecten op jaarbasis nagestreefd. Projectsubsidies worden in
beginsel voor een jaar verstrekt. Een project kan meerdere jaren achtereen ondersteund worden.

De Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) gaat uitsluitend samenwerking aan
met gerenommeerde, erkende hulporganisaties. Van deze organisatie wordt verwacht dat zij aantoonbaar
deugdelijk, transparant en controleerbaar bestuurd worden. Organisaties waaraan steun wordt verleend
moeten voldoen aan vereisten zoals ANBI-status of vergelijkbare erkenningen in andere landen. De Stichting
GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) zal periodiek (laten) toetsen of de organisaties
waaraan zijn steun verleent, rechtmatig en doelmatig met de verstrekte subsidies omgaan. Het bestuur kan in
bijzondere situaties besluiten om een of meer kinderen individueel te ondersteunen.

Geselecteerde projecten worden voorgelegd aan het voltallig bestuur. Na overeenstemming over toewijzing
van steun aan het betreffende project en na besteding van de toegewezen middelen is een bewijs van de
doelmatige besteding door de organisatie waaraan de sponsoring verleend is, vereist. Op deze wijze wordt een
transparante toekenning van sponsoring en verantwoording inzichtelijk.

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) oriënteert zich voortdurend op
mogelijkheden voor nieuwe projecten die binnen de bandbreedte van de stichtingsdoelstelling vallen en
daardoor eventueel in aanmerking kunnen komen voor sponsoring.

Bij de oriëntatie op nieuw te ondersteunen projecten in landen waar de Stichting GARCIA Foundation 
(voorheen: Stichting Clouds Foundation) nog niet actief is, zal het bestuur via zakenpartners van de J.O.G.
Group in het betreffende land laten nagaan wat in dat land relevante doelen zijn. Voor dat nieuwe
projectondersteuning gestart wordt in landen waar de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting
Clouds Foundation) nog niet actief is, zal een toets uitgevoerd worden op betrouwbaarheid en rendement van
de betreffende organisatie en het project. Hierbij kan de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting
Clouds Foundation) zich laten ondersteunen door daarin gespecialiseerde organisaties. Meer hierover in 1.7
van dit bestuur verslag 2020.

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) heeft geen winstoogmerk.
Dividenduitkeringen en renteopbrengsten, gegenereerd uit de vermogenspositie van de Stichting GARCIA
Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) worden gebruikt om projecten financieel te ondersteunen.
Door een vermogenspositie aan te houden kan de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds
Foundation) langdurig en structureel bijdrage aan het ondersteunen van projecten van organisaties die werken
aan het verbeteren van de positie van kansarme kinderen.

Stichting Clouds Foundation oriënteert zich voortdurend op mogelijkheden voor nieuwe projecten die binnen de
bandbreedte van de stichtingsdoelstelling vallen en daardoor eventueel in aanmerking kunnen komen voor
sponsoring. 

Bij de oriëntatie op nieuw te ondersteunen projecten in landen waar de SCF nog niet actief is, zal het bestuur
via zakenpartners van de JOG-groep in het betreffende land laten nagaan wat in dat land relevante doelen zijn.
Voor dat nieuwe projectondersteuning gestart wordt in landen waar de SCF nog niet actief is, zal een toets
uitgevoerd worden op betrouwbaarheid en rendement van de betreffende organisatie en het project. Hierbij
kan de SCF zich laten ondersteunen door daarin gespecialiseerde organisaties.

SCF heeft geen winstoogmerk. Dividenduitkeringen en renteopbrengsten, gegenereerd uit de
vermogenspositie van de Stichting Clouds Foundation worden gebruikt om projecten financieel te
ondersteunen. Door een vermogenspositie aan te houden kan de SCF langdurig en structureel bijdrage aan
het ondersteunen van projecten van organisaties die werken aan het verbeteren van de positie van kansarme
kinderen.

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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1.4                Fondsenwerving

De Stichting staat open om donaties te ontvangen van diverse bedrijven en particulieren. Actieve externe
fondswerving is voor de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) echter geen
beleidsuitgangspunt. In een aantal gevallen wordt samen met stichting “Goede Mensen” uit Eindhoven
opgetrokken om bepaalde projecten van de grond te krijgen.

Projecten

Sinds de start van de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) is de stichting
betrokken bij meerdere projecten tot op heden allen in Zuid-Afrika.


a Pebbles Nutrition Programme 
Dit project is een onderdeel van Pebbles met 5 verschillende pijlers het zgn. Nutrition Program is een
van deze vijf pijlers. Dit Nutrition Program wordt inmiddels langere tijd door de SCF ondersteund. 

b Pebbles Kitchen
Sinds begin 2019 is de keuken bij “Klein Joostenberg Farm” in Stellenbosch in gebruik. Gedurende 2018
is de keuken compleet met inrichting gebouwd. Deze keuken voldoet aan alle richtlijnen om maaltijden
te bereiden. Sinds medio februari 2019 worden er circa 1.200 maaltijden per dag bereid door een team
van 4 mensen. Op wat kleine issues na is het 1 jaar van de keuken zeer voorspoedig verlopen. De
verschillen bij de kinderen zijn zeer goed zichtbaar en worden door Pebbles gemonitord. Bedoeling is
dat dit komende jaren verder groeit richting 5.000 maaltijden per dag oa door ook voor andere NGO’s 
(tegen betaling) Maaltijden te gaan maken. 

c The Kusasa Project 
Early Learning Centre voor kinderen uit Franschhoek en omgeving en is gericht op de (vroege) scholing
van kinderen. De kinderen komen voornamelijk uit Langerug een township bij Franschhoek. Gedurende
schooljaar 2019 heeft Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) de
jaarkosten van een lerares gesponsord.

d Sponsoring van schoolgeld voor kinderen waarvan de ouders niet over de middelen hiervoor beschikken
Door het bestuur wordt per individueel geval bekeken en beoordeeld of en in welke omvang steun
verleend wordt.  

1.5                Projecten en resultaten 2020

2020 was het 8e boekjaar van Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) waarin
projecten  gesponsord zijn.
In de afgelopen jaren heeft het bestuur zich een duidelijk beeld gevormd over de wijze waarop in sponsoring
de doelstelling van de stichting vormgegeven kunnen worden. Dat heeft geleid tot een koers om zoveel als
mogelijk bestaande NGO’s te sponsoren in Zuid-Afrika. 

Pebbles en Kusasa blijken inmiddels langjarig de juiste partners hiervoor te zijn. Beide zijn ervaren, goed
geleide NGO’s die weten om te gaan met alle lokale wet- en regelgeving. Door jaarlijks vanuit Stichting
GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) afspraken te maken met beide organisaties en
door inbreng van gelden vanuit Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) kunnen
beide organisaties heel veel goed werk verzetten. Gedurende 2020 is het grootste deel van de financiële de
ondersteuning vanuit de GARCIA Foundation gegaan naar bijdragen aan Kusasa en Pebbles. 

 
 � Pebbles Nutrition Programme
Dit project is onderdeel van Pebbles Project (Zuid Afrika). Eén van de 5 pijlers van Pebbles Project is het
Nutrition Program. Dit Program wordt inmiddels langere tijd door deStichting GARCIA Foundation 
(voorheen: Stichting Clouds Foundation) ondersteund en 2020 was het zesde volledige schooljaar
waaraan steun is verleend. Circa 500 ECD (Early Childhood development) kinderen hebben een ontbijt
en lunch gehad tijdens hun verblijf in de creche. Doordat de kinderen elke dag gezonde voeding krijgen
ziet Pebbles aantoonbare verschillen qua groei en ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks krijgen ook
circa 300 ASC (After School Club’s) een gezonde lunch en een stuk fruit of yogurt vanuit dit project. 

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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n Pebbles Kitchen
Vanaf begin 2019 is de keuken bij “Klein Joostenberg Farm” in Stellenbosch in gebruik, nadat in 2018 de
keuken door aanzienlijke impulsen vanuit de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds
Foundation) gerealiseerd werd. Deze keuken voldoet aan alle HACCP-richtlijnen om maaltijden te
bereiden. Sinds medio Febr’19 werden er circa 1.200 maaltijden per dag bereid door een team van 4
mensen.  Bij de start is het doel gesteld om de capaciteit de komende jaren verder te laten groeien
richting 3.000 tot 5.000 maaltijden per dag o.a. door ook voor andere NGO’s (tegen betaling) maaltijden
te gaan maken. Door de Covid-effecten in 2020, met ook in Zuid Afrika een lock down en grote
maatschappelijke gevolgen voor de allerarmsten en kwetsbare personen daar, heeft de keuken, mede
door steun van vele andere sponsoren, een grote ontwikkeling doorgemaakt. In de omgeving van
Winelands raakten vele farmworkers werkeloos. Daarop is de productie en distributie van maaltijden
sterk opgeschaald. Zo werd tijdens deze crisis de keuken een maaltijdleverancier voor vele duizenden
Zuid Afrikaanse kinderen en volwassenen zonder enige vorm van inkomen of steun. Dit resulteerde erin
dat in de tweede helft van 2020 de mijlpaal van 1 miljoen geproduceerde/verpakte maaltijden bereikt
werd en de keuken genomineerd werd voor een prestigieuze maatschappelijke prijs in Zuid Afrika.
Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) heeft  in het totaal R 400.000
extra gedoneerd in deze periode. Via een actie met Clouds wijnen in Nederland en België is door
Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) geld ingezame

n The Kusasa Project
Onderdeel van The Kusasa Project is het Early Learning Centre voor kinderen uit Franschhoek en
omgeving, gericht op de (vroege) scholing en 2 creches voor totaal ca. 150 kinderen. De kinderen
komen voornamelijk uit Langerug, een township bij Franschhoek. Gedurende schooljaar 2020 heeft
Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) de jaarkosten van een lerares
gesponsord en bijgedragen aan de breakfast club en het nutrition voedselprogramma die deel uit maken
van dit project. De maaltijden worden in de Pebbles Kitchen bereid en sponsoring vindt plaats via
Isabelo Sharing is Caring. 

n Individuele sponsoring kansarme kinderen in Zuid Afrika
Sponsoring van schoolgeld voor kinderen waarvan de ouders niet over de middelen hiervoor beschikken
Door het bestuur wordt per individueel geval bekeken en beoordeeld of en in welke omvang steun
verleend wordt. Ook in 2020 is voor een aantal kinderen een vergoeding voor schoolgeld/leermiddelen
ter beschikking gesteld.

n Een nieuwe bijdrage in 2020 is verleend aan het Lofdal Community Projects (Zuid Afrika): voor de
uitbreiding van een basisschool & opvang van tienermoeders  (totale kosten van dit project zijn circa
€ 135.000,==) heeft SCF 2020 € 25.000 bijgedragen aan dit project van de Stichting Goede Mensen
i.s.m. de Stichting Wilde Ganzen/IKON. 

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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Toekomstparagraaf

1.6                Projecten en toezegging voor 2021

Door de Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) zijn voor 2021 de volgende
projecten ondersteuning toegezegd:


1 Kusasa Project is een donatie van R 220.000 toegezegd voor 2021. Dit zijn de jaarkosten voor een
lerares van het ELC.

2 Pebbles Project heeft een toezegging gekregen van in totaal R 3.000.000 voor 2021 ten behoeve van:
	a.  het Nutrition Program: hierdoor zullen daardoor wederom circa 560 kinderen van het Early

Childhood Development project en circa 340 kinderen van After School Club’s geheel 2021 een gezonde
maaltijden tijdens de schooldagen kunnen ontvangen;

	b. Early Childhood Development programma van Pebbles;
	c. Het Kitchen project.
3 Lofdal Community Project is een donatie van R 80.000 toegezegd voor instandhouding schoolproject.
4 Tevens is voor 2021 wederom toegezegd het schoolgeld voor een aantal kinderen van personeelsleden

van Clouds Estate te zullen betalen. De definitieve toezeggingen hangen, zoals elk jaar wordt toegepast
bij deze sponsoring, af van de behaalde resultaten in het vorige schooljaar. Verwachting is dat circa R
150.000 benodigd is voor deze schoolgelden.

Zie websites:
http://www.pebblesproject.co.za/
http://www.thekusasaproject.org/
http://www.hopethroughaction.com/
https://goedemensen.nl/

1.7                Nieuwe structuur van de Stichting vanaf 2021

De Stichting Clouds Foundation is in 2012 opgericht en ontleent haar financiële mogelijkheden sinds 2016 aan
een aandelenbelang in de JOG Group BV.  

In 2020 heeft het bestuur besloten om de activiteiten van de Stichting Clouds Foundation voor te zetten onder
de vlag van de op 23 december 2020 nieuw gevormde Stichting GARCIA Foundation, die de Stichting Clouds
Foundation opvolgt. Per 23 december 2020 is (na toestemming van de belastingdienst ingevolge ANBI-regels)
R.H.J. Burema toegetreden tot het bestuur van de stichting. 

Voor de Stichting GARCIA Foundation is een vernieuwd vijfjaren beleidsplan 2021-2025 geschreven. Dit zal op
de binnenkort eveneens te vernieuwen site voor de GARCIA Foundation gepubliceerd worden. Voor 2021 is
een eerste aanzet gegeven voor de keuze van te ondersteunen projecten door de GARCIA Foundation. Deze
zullen primair gericht op organisaties die actief zijn in Nederland en de landen waar de JOG-groep haar
producten laat fabriceren. Vanwege de Italiaanse oorsprong van het merk GARCIA van de J.O.G. Group kan
ook steun verleend worden aan organisatie die in Italië actief zijn.

Onder de Stichting GARCIA Foundation worden de activiteiten van de Clouds Foundation als ‘Fonds op Naam’
(FON) voortgezet. Door het bestuur is hiervoor J.C. van Haperen benoemd als beheerder van dit Fonds op
Naam. Voor de door de Clouds Foundation gesponsorde projecten in Zuid Afrika betekent dit vooralsnog niet
tot beleidswijzigingen.

Breda, 30 juni 2021

P.E.C. Burema (voorziter) M. du Pré (penningmeester) 

C.J. van Haperen (secretaris) R.H.J. Burema 

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Winst-en-verliesrekening over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(voor resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Overige effecten 4.385.200 6.010.668

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende
activa 1.098.366 62.202

Liquide middelen  (3) 561.460 143.401

 6.045.026 6.216.271

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4) 6.045.026 6.216.271

 6.045.026 6.216.271
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

Baten  (5) 67.563 1.652.526
Resultaat belegd vermogen  (6) 18.771 1.944

Bruto-omzetresultaat 86.334 1.654.470
Lasten  (7) 257.631 260.385

Resultaat voor belastingen -171.297 1.394.085
Belastingen - -

Resultaat na belastingen -171.297 1.394.085

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting Clouds Foundation is in 2012 opgericht en ontleent haar financiële mogelijkheden sinds 2016 aan
een aandelenbelang in J.O.G. Group. In 2020 heeft het bestuur besloten om de activiteiten van Stichting
Clouds Foundation voor te zetten onder de vlag van de op 23 december 2020 nieuw gevormde Stichting
GARCIA Foundation. Per 23 december 2020 is (na toestemming van de belastingdienst ingevolge ANBI-
regels) R.H.J. Burema toegetreden tot het bestuur van de stichting. 

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation), statutair gevestigd te Breda, heeft als
doel het doen van uitkeringen in de vorm van subsidie of anderszins aan instellingen die het algemeen belang
dienen door het leveren van een bijdrage aan welzijn, cultuur, wetenschap en onderzoek, bescherming van
natuur en milieu ten behoeve van projecten tot bevordering van duurzaamheid, gezondheidszorg, jeugd- en
ouderenzorg om daarmee projecten structureel te faciliteren en te ondersteunen die efficiënt bouwen aan de
toekomst van (personen in) ontwikkelingslanden en/of kansarme landen, ontwikkelingssamenwerking, dan wel
een combinatie van de bovengenoemde doelen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwezenlijken en beschikbaar stellen

van middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;
b het (herbeleggen) van het beschikbare vermogen;
c het verkrijgen van financiele steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen (slechts onder het

voorrecht van boedelbeschrijving) en schenkingen (in welke vorm dan ook) alsmede het aanvragen van
subsidie;

d het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin des
woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het internetadres is: http://cloudsfoundation.anbi-index.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
Als bestuurders van Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) treden op de heer
P.E.C. Burema (voorzitter), mevrouw C.J. van Haperen (secretaris),  de heer M. du Pre (penningmeester) en
de heer R.H.J. Burema.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

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 kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige effecten

Overige effecten 4.385.200 6.010.668

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 1.096.300 -
Overlopende activa 2.066 62.202

1.098.366 62.202

3. Liquide middelen

ING Bank N.V. 513.541 101.642
Investec Private Bank, Zuid-Afrika 47.919 41.759

561.460 143.401

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

4. Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 6.216.323 4.822.185
Resultaat boekjaar -171.297 1.394.086

6.045.026 6.216.271

Het bestuur bepaalt welke bestemming na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van de
stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als stichting. 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Toezeggingen

Door de stichting zijn in het jaar 2020 toezeggingen gedaan voor schenkingen die betrekking hebben op
volgende jaren, waarbij zo nodig ook voorwaarden terzake van het bereiken van bepaalde doelstellingen zijn
vastgelegd. De hoogte hiervan is R 3.300.000 (€ 183.886).
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

5. Baten

Donaties (bedrijven) 38.864 145.000
Donaties (particulieren) 27.037 1.502.667
Ontvangen bankrente 1.662 4.859

67.563 1.652.526

6. Resultaat belegd vermogen

Gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat 18.771 1.944

7. Lasten

Schenkingen 257.631 260.385

Schenkingen

Pebbles Nutrition Programme/ Pebbles Kitchen 213.734 240.438
The Kusasa Project 14.014 13.387
Stichting  Goeie Mensen, Vrienden van Zuid-Afrika 25.000 -
Schoolfees 4.883 6.560

257.631 260.385

Stichting GARCIA Foundation (voorheen: Stichting Clouds Foundation) te Breda
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 14 -

___________________________________________________________________________________________________________



6                OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2020

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad € 171.297 over 2020  in het boekjaar 2021 in
mindering worden gebracht op de overige reserves.
In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door het bestuur van Stichting GARCIA Foundation 
(voorheen: Stichting Clouds Foundation) is dit voorstel nog niet in de jaarrekening verwerkt maar opgenomen
onder de post onverdeeld resultaat.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur van Stichting GARCIA Foundation 
(voorheen: Stichting Clouds Foundation).

Breda,  30 juni 2021

  
P.E.C. Burema (voorziter) M. du Pré (penningmeester)

  
C.J. van Haperen (secretaris) R.H.J. Burema
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Statutaire regeling winstbestemming

Het bestuur bepaalt welke bestemming na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van de
stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de stichting. 
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