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Gegevens van de stichting 
 
Naam 
 
De naam van de stichting is Stichting Pennywhistle project. De stichting is 
opgericht in 2011 door Leslie Midghall en Alice Konijnenberg en is ingeschreven 
bij de kamer van koophandel onder nummer 66897106. Sinds 22 september 
2016 heeft de stichting een ANBI status, onder fiscaal nummer 856747063. 
In 2018 is Alice Konijnenberg overleden. En in 2021 overleed Leslie Midghall. 
Sinds 2018 is  het project voortgezet door G.Goede, C. Buurman en C. Smit.  
 
Contactgegevens 
 
Postadres:       De Tjonger 14, 8939 BV Leeuwarden 
 
E-mail:    info@pennywhistleproject.com 
 
Internet:         www.pennywhistleproject.com 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter: G. Goede 
 
Penningmeester: C. Buurman 
 
Secretaris: C. Smit 
 
Doelstelling 
 
De stichting Pennywhistle project beoogt onder meer verbetering van de 
kwaliteit van leven en welzijn van kansarme kinderen en volwassenen als 
gevolg van armoede, ziekte, handicap en verwaarlozing. Omstandigheden 
waarbij deze mensen hulp, steun en inspiratie nodig hebben om hun leven 
onafhankelijk en vol passie te kunnen vervolgen. Wij zijn actief in Nepal. 
Een land waar overheidssteun zo goed als nihil is en de kansen voor particuliere 
fondswerving gering zijn. 
Dit doen wij door financiering van projecten rond kinderen en families die op 
straat wonen of woonden, hulp aan de school, training van en inspireren van 
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jonge mensen, educatie, sport en muziek. De projecten worden te allen tijde 
zorgvuldig en in nauw overleg met de betrokkenen in kwestie uitgekozen. Dit 
gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect.  
 
De manier waarop de stichting geld werft 
De donateurs van de stichting bestaan tot nu toe uit vrienden, familie en 
collega’s van de vorige en huidige bestuursleden. De wijze waarop verdere 
werving geschied is mondeling per e-mail en nieuwsbrieven. Tevens wordt er 
een website onderhouden en bestaat er de mogelijkheid dat bedrijven en 
officiële instanties het project gaan ondersteunen. 
 
Beheer van het vermogen van de stichting 
 
Sinds 2018 wordt het vermogen op een voor het Pennywhistle project speciaal 
geopende zakelijke  ING bank rekening met IBAN nummer:  
NL 22 INGB 000747686 tnv Stichting Pennywhistle te Leeuwarden beheerd. 
Op de spaarrekening hebben we een bedrag van € 40.000 euro gereserveerd. 
Uit dit reserveringsfonds worden vervolgopleidingen van de kinderen 
gefinancierd. Dit zal voor het eerst plaats vinden in 2022. 
 
Beloningsbeleid  
 
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en 
ontvangen geen beloning.  
 
Verslag activiteiten over 2021 
 
In 2021 hebben we ons, mede door corona, alleen op de ondersteuning van de 
Lotus Family gericht. Steun bestond uit geldelijke ondersteuning voor 
huisvesting, levensonderhoud, sport, onderwijs , medische kosten en kleding. 
De Lotus Family bestaat op dit moment ui 10 kinderen die worden verzorgd 
door het Nepalese echtpaar Iman en Binita Lama. Tevens wordt er gezorgd 
voor de kokkin, Anita en haar twee dochters.  
 
Huisvesting: 
In 2018 werd het huis door de Lotus Family aangekocht met behulp van een 
lening. In 2021 werd het restant van deze lening afgelost. 
 
 
  



Toelichting op Financieel Jaarverslag 
 
In 2021 zijn de inkomsten t.o.v. 2020 ongeveer gelijk gebleven. De uitgaven ten 
behoeve van de doelstelling daalden licht vooral door de lagere diverse kosten 
voor de Lotus Family. 
 
In 2018 werd het huis door de Lotus Family aangekocht voor een bedrag van € 
115.200, op basis van een gift van de Stichting Pennywhistle Project. Deze gift 
was op zijn beurt betaald uit een vrij af te lossen lening van € 80.000 van een 
particulier aan de Stichting. In 2021 werd het restant van deze lening, € 15.200, 
afgelost. 
 
Mede vanwege deze aflossing werd in 2021 € 12.525,45 meer uitgegeven dan 
er binnen kwam aan giften e.d. Dankzij de goede uitgangspositie is het 
rekeningcourant nog steeds positief: per 31 december 2021 bedroeg het 
banksaldo € 12.174,72 
 
Op de spaarrekening staat een bedrag van € 40.000 hetgeen gereserveerd is 
voor studiekosten, onveranderd ten opzichte van 2020. 
 
De bankkosten zijn in 2021 weer toegenomen t.o.v. 2020 (€ 970,88), en maken 
het grootste deel uit van de overheadkosten.  
  



Staat van Baten en Lasten  
 

 
    

    2021 
 

2020 

Inkomsten 
     

Inkomsten uit Donateurs 
   €   16.958,35 

 
 €    13.675,00  

Inkomsten acties 
   €     4.653,00 

 
 €      8.093,93 

Legaat  
  €            0,00   €    69.473,62 

Totale inkomsten 
 

   €   21.611,35 
 

 €    91.242,55  

      

      

Bestedingen 
     

Bijdrage huishouden Lotus Family 
   €   12.900,00  

 
 €    11.931,14  

Huur/gas/electra Lotus  
  €     1.500,00   €      1.125,00  

Diverse kosten Lotus  
  €     1.750,00   €      5.645,00 

Overige kosten  
  €     1.704,66   €      1.125,00 

Administratiekosten  
  €        111,26   €         111,48 

Kosten Bank  
   €        970,88  

 
 €         844,75  

Aflossing lening Huis 
   €   15.200,00 

 
 €    42.400,00  

Toevoeging aan reserves 
   €               -    

 
 €    20.000,00 

Onttrekking aan reserves 
   €               -    

 
 €             -    

Totale kosten/bestedingen 
 

   €   34.136,80 
 

 €    82.057,37  

Resultaat 
   €   12.525,50   €      9.185,18 

 
     

 
     

Balans      

        31-12-2021       31-12-2020 

Activa 
     

Immateriële vaste activa 
   €            0,00  

 
 €             0,00  

Materiele vaste activa 
   €            0,00  

 
 €             0,00  

Vorderingen en overlopende activa 
   €            0,00  

 
 €             0,00  

Liquide middelen 
   €   52.174,72  

 
 €    64.700,17 

Totale activa 
 

   €   52.174,72  
 

 €    64.700,17  

      

Passiva 
     

Fondsen 
   €   12.174,72  

 
 €      9.500,17  

Reserve  
  €   40.000,00   €    40.000,00 

Langlopende schulden 
   €            0,00  

 
 €             0,00  

Kortlopende schulden 
   €            0,00  

 
 €    15.200,00  

Totale passiva 
 

   €   52.174,72  
 

 €    64.700,17  

      

 


