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Accountantsrapport



Handelsweg 53 
1181 ZA Amstelveen 
telefoon 088 23 67 000 
e-mail amstelveen@flynth.nl 

Aan het bestuur van
Stichting REEFolution
Engelenhof 6
6862 VC  OOSTERBEEK

Kenmerk Behandeld door Datum

661037158 Mw. E. Bruines AA 11 december 2020

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2019 bestaande uit het accountantsrapport en de
jaarstukken. 

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële
positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening
en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het
accountantsrapport geen zekerheid verstrekt. 
De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 10.406 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van
€ 1.556, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting REEFolution is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over
2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 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 REEFolution. 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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting REEFolution bestaan voornamelijk uit het verrichten van handelingen en werven
van fondsen voor met lokale bevolking restaureren en creëeren van koraalriffen ter verbetering en behoud
van biodiversiteit, hiermee bijdragend aan bewustwording van natuurlijke rijkdommen en kansen op
verbetering van levensonderhoud.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door J.E. de Jong (voorzitter), E.H. Stokman (secretaris) en  A.L.
Kruijt (penningmeester).
De voormalige voorzitter (A.J. Murk) en voormalige penningmeester (R. Osinga) zijn per 14 oktober 2019
afgetreden en daarna verbonden als bestuursadviseur.

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 5 januari 2016 verleden voor notaris mr. L. Tak-Knoppers te Arnhem is opgericht de
stichting Stichting REEFolution. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor
rekening en risico van de stichting Stichting REEFolution.     

Kamer van Koophandel

Stichting REEFolution is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
64978168.

ANBI status

De stichting REEFolution heeft de ANBI status verkregen op 5 januari 2016. Het RNSI nummer van de
stichting is 855931383.

Bezoldiging bestuur

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Fiscale positie

De stichting heeft ontheffing voor het doen van aangifte vennootschapsbelasting en heeft een vrijstelling ten
aanzien van de omzetbelasting.

Ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag
bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

Mw. E. Bruines AA
Accountant-Administratieconsulent

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam Stichting REEFolution
Statutaire zetel Gemeente Renkum
Rechtsvorm Stichting

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter J.E. de Jong (vanaf 15 oktober 2019)
Secretaris E.H. Stokman
Penningmeester A.L. Kruijt (vanaf 15 oktober 2019)
Algemeen bestuurslid M.A.T. Marijt
Algemeen bestuurslid C. Knoester (tot 15 oktober 2019)
Algemeen bestuurslid C. de Jong (vanaf 15 oktober 2019)

Verslag van de activiteiten

Oprichting en doelstelling

Doel van de stichting is om in gebieden met natuurlijke koraalriffen, gezamenlijk met de lokale bevolking
koraalriffen te restaureren en te creëren, dit ter verbetering en behoud van biodiversiteit, en hiermee
bijdragend aan bewustwording van natuurlijke rijkdommen en daarmee samenhangende kansen op
verbetering van levensonderhoud voor de lokale bevolking. Het motto van de stichting is: "People for coral,
coral for people".
Dit doel wordt nagestreefd middels hieronder beschreven activiteiten en beleid.

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Activiteiten 2019

In februari 2019 had de stichting een promotie-stand op de duikbeurs DuikVaker te Houten. Voorts werden er
diverse algemene en specifieke donaties van de Dutch Flower foundation, Flexiplan en Foundation Kootje
ontvangen.
De verkregen fondsen zijn voornamelijk ingezet in het project Reefolution Kenya. Op 31 december 2019
staan er 417 flessenriffen, 109 cake-reefs en 60 kooien in het primaire doelgebied in het Wasini Channel 
(Zuidoost Kenya). Alle structuren zijn gevuld met koralen uit eigen koraalkweek. Onderhoud en verdere
uitbreiding van de koraalkweek is een kernactiviteit binnen het project en verloopt voorspoedig. De
koraalgroei is goed, koralen bereiken gemiddeld na een jaar de geschikte grootte voor het uitplaatsen op de
kunstriffen. We hebben in 2019 meer dan 5.700 koralen en opkweek en met de huidige groei zal het spoedig
mogelijk zijn om meer dan 10.000 stukken koraal per jaar uit te planten. De banden met het vissersdorp
Mkwiro zijn verstevigd en de eerste inwoner van dit dorp is opgeleid tot duiker/rifrestaurateur.
Er is een succesvolle pilot studie gedaan met koralen op betonpluggen in een gebied waar koraalriffen in het
verleden door dynamietvisserij en sleepnetten kapot zijn gegaan. In deze grindvelden geven de betonpluggen
houvast aan de koralen, zodat die deze gebieden effectief kunnen herkoloniseren.
Samen met Wageningen Universiteit is er een onderzoek gedaan naar de herbivorie en corallivorie (het eten
van planten en koralen door andere dieren) in relatie tot de conditie van de riffen. We weten nu beter welke
processen en dieren een rol spelen in het handhaven van een stabiel ecosysteem met levend koraal.
Er is een educatie programma gemaakt voor schoolkinderen en een eerste bijeenkomst met schoolkinderen
heeft plaats gevonden in het REEFolution center in het Firefly Ocean Camp. In dit kader is eind 2019 een
virtual reality-project gestart, met het doel kinderen kennis te laten maken met het leven onder water.
Er zijn door vrijwilligers van Stichting REEFolution in Kenia nieuwe contacten gelegd me de resorts Normads
Chale Island en Swahili Beach voor het opstarten van een vergelijkbaar project op hun huisrif. Daarnaast zijn
er contacten gelegd door de bestuursleden met partijen op het eiland Flores in Indonesië, Er is op Flores
draagvlak voor rifrestauratie, er is lokale kennis beschikbaar en er kan de benodigde ondersteuning geleverd
worden met betrekking tot duikactiviteiten, logistiek en huisvesting voor studenten en vrijwilligers. Of
REEFolution kan meewerken aan de ontwikkeling van een project in Indonesië zal afhangen van de
financiële middelen van de stichting en of Universiteit Wageningen als projectpartner dit weer kan
ondersteunen met kennis en het sturen van studenten.

Verantwoording van de fondsen is vergelijkbaar aan het voorgaande jaar: operationele kosten in Kenya 
(duikkosten, opleidingen, materialen, onkostenvergoedingen) omvatten 85% van de totale uitgaven van de
Stichting, de overige 15% is besteed aan overhead (website, bankkosten, accountant). 
Het bestuur van de stich

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Beleid en vooruitzicht 2020

In 2018 zijn verschillende tests met verschillende typen kunstriffen voltooid. Er lag een plan klaar om het
gehele doelgebied te vullen met een optimale combinatie van kunstriffen, dit is in 2019 gedeeltelijk
uitgevoerd. De koraalbedekking en de visstand in het gebied wordt gemonitord en de lokale vissers worden
daarbij ingeschakeld. Daarnaast vindt lopend onderzoek door onze projectpartner WUR plaats naar waar
mogelijk:
- Het effect van verschillende schoonmaakintervallen op koraal groei aan de bomen
- Het gebruik van de E-DNA methode om de aanwezigheid van riforganismen te meten
- De relatie tussen visbestanden en rif-ontwikkeling in verschillende soorten natuurlijke en kunstmatige riffen
- Het effect van het doelgebied op visvangst door lokale vissers (spillover effect)
- De motivatie van lokale stakehouders
- Het effect van elektrificatie om verbleking van koraal tegen te gaan en productiviteit van de koraalkweek te 
  verhogen
- Het effect van gebruikt cementsoorten voor reparatie op de koraalgroei
- Het effect van diepte t.o.v. het wateroppervlak op groei en verbleking van het koraal

De training van lokale belangstellenden wordt geïntensiveerd. Het virual reality-programma wordt ontwikkeld
en de educatieprogramma's worden op bredere schaal geïmplementeerd.

Oosterbeek, 6 december 2019

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Jaarrekening



Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2019 31 december 2018

Vlottende activa

Voorraden  (1)

Voorraden 60 60

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende
activa 278 5.278

Liquide middelen  (3)

Rekening-courant bank 10.068 4.595

10.406 9.933

Passiva

Stichtingsvermogen  (4) 2.555 999

Kortlopende schulden  (5)

Overige schulden en overlopende
passiva 7.851 8.934

10.406 9.933

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018 

Donaties  (6) 14.143 19.482

Totaal baten 14.143 19.482

Lasten
Besteding van baten project kosten  (7) 11.830 12.524
Overige bedrijfskosten 635 1.767

Totaal lasten 12.465 14.291

Saldo voor financiële baten en lasten 1.678 5.191

Rentelasten en soortgelijke kosten   (8) -122 -90

Saldo baten en lasten 1.556 5.101

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam Stichting REEFolution
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Gemeente Renkum
Nummer Kamer van Koophandel 64978168

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Voor het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder
winststreven gevolgd. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Na balansdatum is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande maatregelen
getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote gevolgen
voor de samenleving en de economie.  

De stichting heeft geen onzekerheid als gevolg van Covid-19, doordat de schenkingen en donaties blijven
komen. De kosten worden gemaakt vanuit de beschikbare liquide middelen.  De stichting heeft geen gebruik
gemaakt van de door de overheid beschikbaar gestelde regelingen inzake Covid-19.   

Het bestuur verwacht, met de kennis en situatie op dit moment, een voldoende gezonde financiële positie te
hebben om de stichting duurzaam voort te zetten. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

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.

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
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 de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

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.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vlottende activa

1. Voorraden

31-12-2019 31-12-2018

Voorraden

Vorraad T-shirts 60 60

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 278 5.278

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren 278 5.278

3. Liquide middelen

Rekening-courant bank

Bank 10.068 4.595

Passiva

4. Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal aanvang boekjaar 999 -4.102
Mutatie kapitaal in boekjaar 1.556 5.101

2.555 999

Het vermogen van de stichting zal voor meer dan 85% ten goede komen aan natuurbehoud en herstel van
koraalriffen; de koraalrifrestauratie en koraalrifbouw.

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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5. Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

Overige schulden en overlopende passiva

Declaraties materiaalkosten 4.322 344
Duikkosten (FOC) - 4.490
Bankkosten SNS 28 -
REEFO center 3.501 4.100

7.851 8.934

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 7.851 per 31 december zijn geen zekerheden
gesteld.

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Baten

2019
werkelijk

2018
werkelijk

6. Donaties

Donaties 1.407 4.644
Donaties T-shirts - 160
Schenkingen 10.000 10.678
Bijdrage Mkwiro project - 4.000
Bijdrage base titanium 2.736 -

14.143 19.482

7. Besteding van baten project kosten

Inkoop duikkosten 1.200 4.490
Inkoop materialen 11.229 8.034
Huur Reefo center -599 -

11.830 12.524

Verkoopkosten

Promotiemateriaal T-shirts - 80

Algemene kosten

Accountantskosten 484 484
Website en webhosting 151 1.080
Algemene kosten - 123

635 1.687

8. Rentelasten en soortgelijke kosten  

Overige rentelasten 122 90

Ondertekening directie voor akkoord

Oosterbeek, 11 december 2020

J.E. de Jong (voorzitter) A.L. Kruijt (penningmeester) 

E.H. Stokman (secretaris)

Stichting REEFolution
Gemeente Renkum

-17- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 11-12-2020


