Stichting TRY (The Red Yarn) Foundation
Statutair gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel
Opgericht 6 januari 2020
Website:
Email:
KvKnummer:
RSINnummer;

www.tryfoundation.com
info@tryfoundation.com
76937003
860846222

Datum goedkeuring door Bestuur 20 juni 2022

Voorzittter:
Penningmeester/secretaris:
Lid:
Lid:
Lid:

Henriette Scheffer
Thea van Bommel-Scheffer
Luiza Braga
Lisanne van ’t Hull
Tim Ellemeet

Inhoud
Algemene informatie en doelstelling
Balans per 31-12-2021
Staat van Baten en Lasten 2021
Toelichting op Balans en Staat van Baten en Lasten 2021

Algemeen

Stichting TRY (The Red Yarn) Foundation
Coen van Boshuizenlaan 88
1191 TB Ouderkerk aan de Amstel
Tel: +31(0)203031083
TRY Foundation is statutair gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel en staat
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76937003.

Oprichting en doel van de stichting

De Stichting TRY (The Red Yarn) Foundation is opgericht op 6 januari 2020.
De TRY foundation is een initiatief van Henriette en Thea Scheffer (founders) en Fawad
Anwar (co-founder). In haar statuten heeft de stichting haar doelen zo breed mogelijk
gesteld.
“De stichting stelt zich ten doel bewustzijn te creëren voor belangrijkheid van onderwijs,
gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (wash) en afvalbeheer, en
om te voorzien in middelen en maatregelen ter bevordering daarvan, om te komen tot
betere levensomstandigheden voor kansarme mensen in Afrika, Midden-Oosten Azië
en Zuid-Amerika”.
We hebben ervoor gekozen om ons te richten op ontwikkelingslanden met een
‘katoenindustrie’.
Achtergrond hiervan is dat er in deze landen een hoge mate van ‘ongeletterheid’
aanwezig is. Door samen te werken met de industrie en het rechtstreeks doneren en
samenwerken met lokale NGO’s in deze landen is ons doel onderwijs te promoten en
toegankelijk te maken voor kinderen die in de buurt van deze industrie leven.
Vanaf de start zorgen wij dat elke cent donatie naar het onderwijs gaat, zonder kosten
of entiteiten van derden.
Bestuursverslag 2021
Algemeen
Het eerste halfjaar van 2021 heeft nog volop in het teken gestaan van het opzetten van
onze website en social media activiteiten. Er ligt inmiddels een mooie basis van waaruit
we kunnen werken, de grote investeringen zijn hiermee voorlopig klaar. Het bekend
maken van onze stichting en hiermee bouwen aan (toekomstige) donateurs blijkt een
ware uitdaging te zijn. In 2021 kon dit bijna alleen online, wij zijn trots te melden dat we
inmiddels een groot aantal volgers hebben op social media en we spreken de hoop uit
dat we in 2022 meer persoonlijke ontmoetingen kunnen hebben die zullen leiden tot
donaties voor onze projecten. Maar in lastige tijden ontstaat ook veel creativiteit en
zo zijn we trots dat we in het tweede halfjaar op de verjaardag van onze voorzitter ‘het
birthday education fund hebben’ opgericht. In plaats van een cadeau te ontvangen
geef je op je verjaardag een kind ‘onderwijs’. Inmiddels hebben wij in 2021 70 kinderen
een toekomst via onderwijs kunnen geven.
Covid-19 en oorlog in Oekraïne
Op het moment van schrijven van de jaarrekening is het onrustig. De situatie van de
pandemie lijkt op de achtergrond maar inmiddels leven we sinds een aantal maanden
in onzekere tijden vanwege het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne als gevolg van
een Russische interventie in dit land. De impact op het land is groot alsook haar
burgers en het raakt Europa en de rest van de wereld zowel sociaal als economisch.
Omdat we nog geen verplichtingen zijn aangegaan en wij via virtuele kanalen door
kunnen met het werven van donaties zijn de gevolgen voor de stichting vooralsnog
beperkt. Op basis van de huidige omstandigheden verwacht de stichting dat zij haar
activiteiten in 2022 onverkort kan blijven voortzetten.

Personeelskosten
Gedurende het boekjaar 2021 was bij de stichting geen personeel in dienst.
Werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers en indien nodig uitbesteed aan
specialisten.
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.
Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.

Jaarrekening Stichting TRY (The Red Yarn) Foundation

Jaarrekening TRY 2021
Balans
31-12-2021
Activa
Rabobank betaalrek
Vorderingen

Passiva
Algemene reserves
Te betalen per 31 december
Vooruitontvangen bedragen (donaties)
Vooruitontvangen bedragen (t.b.v. kosten)

31-12-2020

€
€
€

12.535
7.200
19.735

€

8.482

€

8.482

€
€
€
€
€

13.966
5.769
19.735

€
€
€
€
€

2.108
6.374
8.482

Staat van Baten en Lasten
31-12-2021
Baten
Ontvangen donaties particulieren
Ontvangen donaties bedrijven
Overige ontvangsten (stortingen tbv kosten)

31-12-2020

€
€
€
€

95.858
10.000
105.858

€
€
€
€

4.108
500
34.583
39.191

€
€
€

4.101
6.504
10.605

€
€
€

1.637
26.572
28.209

Besteed aan doelstellingen

€

84.000

€

2.500

Saldo 31-12-2020

€

11.253

€

8.482

Lasten
Kosten beheer en administratie
Kosten opzetten organisatie

