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\ffarnsveld, 26 ïrli 2016.

1. ALGEMEEN

1.1. Doelstelling en activiteiten

Overeenkomst§ de op 11 oktober 20A6 gepasseerde stahlten luidt de doelstelling van de stichting als

volgt;

") het bieden vaÍr persoonsgerichte, kleinschalige en directe hulp aan kinderen ea jongeren in vooral
Derde Wereldlaaden met als doel kinderen en jongeten op een liefdevolle manier zo
onafhankelijk mogeliik te maken, zodat zij zich zoveel als mogelijk zelf verder kunnen oatplooien;

b) het bevotdeten van goed basisonderwiis, goede gezondheidszorg, goede voodichting over
hygiëne, goede voeding en goede sociale ea emotiooele zorg;

.) eventueel het (doen) bouwen, ondethouden ea,/ofrenovetenvan scholen engezondheidscentra.

De stichting heeft het makeÍr van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

1.2. Bestuur

Statutair is bepaald dat het bestuur, belast met het behartigen van de belangen van de stichting, tenminste
uit drie peÍsonefl eri teo hoogste uit viifpersonen bestaaL Sedert de opdchting bestaat het bestuur uit de
vo§ende leden:

1. Mevrouw B.R. Brandeis, vooÍzitteÍ
2. Mevtouw E.M. Roseflbaurn, secretaris
3. Mewouw mt. Y.M.C.D.P. van Tdrum" penningmeester

2. FINANCIERING

Wiize van financieten

De stichting is voor de uitoefening vathaat activiteiten en het verwezenliikea vanhaar doelstellingen
afhankelijk van het verkrijgen lraa:

,) opbrengsten uit activiteiten;
b) erfstellingen, legaten en schenkingen;
.) subsidies en bijdragen;
d) reveauen van het yeÍmogen;

I eventuele andere baten.



3. RESULTATEN

Illtimo 2015 heeft de stichting een batig saldo vao €,3.609,A2 ter beschikking.

In het kader van de doelstelliag zijn de vo§ende verstrekkingen geveest:

a. Stichting Les Amis de Gambie voor salaris huiswerklemres

b. Stichting Blocks Haarlsn voor een schoolpakket

c. Sticlrting Les Amis de Gambie verkoopopbrengst

d. Stichting Les Amis de Gambie voor pyiama's en ktriekouseo

e. Stichting Les Amis de Gambie voor schoo§eld r,oot 23 kinderen van het kindetehuis

Totaal aan proiecten

4. ONDERTEKENING BESTUUR

Naam:

Mewouw B.R- Brandeis, voorzitter
Schapendoes 26
7232 DK§7arÍIsveld

Handtekeninp:

Mevrouw E.M. Roseabaum, seere'fíris
Valedaan 18
fiz4rc Oudkarepel 4'

Mewouwtnr. V.M.C.D.P. van Ttirum,
CnvanBoordaan 5
1187 TH Amstelveen

€ 500,00

344,84

7.1.65,35

175,77

1.150,00

€ 3.335,32



JAARREKENTNG 2015:

GRoNDSLAGEN vooR DE FINANCTËTn YERSLAGGEYTNG

ALGEMEEN

De stichting is een fliet winst beogende instelling en derhalve niet gebonden aan fuchtliineÍr voor de

Jaarverslaggeving of fiscale winstbepaling veteisten.

WAARDERINGSGROND SLAGEN

Matetiële vaste activa

De matedële vaste activa worden gewaatdeerd tegen aanschafiraatden onder afuek van lineaire
afschdivingen op basis vao de economische levensduur.

Yotdetingen

Vordedngen worden gewaardeerd tegen nominale waarde waar noclig rekening houdeod met een
afi raardedng yoor oninbaarheid

Overige activa en passiva

Deze wordeo gewaardeetd tegen nominale waarde, tenzij aflders vermeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE BESULTAATBEPALING

Baten

De baten worden verant$roord ia het jaar waarop zii betrekking hebben.

f.asten

De lasten worden vemntwoord in het jaat waarop zi! betrckkiag hebben, zo nodig door middel van
overlopende posteo. ïnzakevediezen en verplichtingen die hun oorsprong hebben in het verslagiax of
voorafgaande pedoden, worden vootzieningen gevotrnd



BAI.ÀNS PER Sl DECEMBER
(i* enm's)

ACTIVA

Ylotrcnde acdva

Liquide middelea

Bant rekeniagcouraÍrt en spaarekening

Toaal

PA§§TYA

Yetmogen

Àlgeoene ÍeserTe

Kottlopende echulden
(ten hoogste I iaat)

Orrerige schulden eu ovedopende passiva

Ïot*sl

37-12-20t5

3.609,02

3.ffi9,02

3.609,02



STAAT VAN BATEN EN I-ÀSTEN:
(in euru'l

Baten

Giften, vetkoop, tentg doaaties en bmdedeën

§om derbaten

Lasten

Bankkosten
Kosten website

a. Stichting Les Àmis de Gambie sal*is huiswetklerares

b. Heutink B.V. voor schoolpakket rrooÍ Stichting Blocks

c. Stichting Les Amis de Gambie verkoopopbrengst totaal

d. StichtiagLes Àmis de Gambie voor bijdrage
schoolgeld voor 23 kinderen van het kindertehuis

e. Pyiama's en kniekousen

f. kosten kmam \ffrrnterspektakel

Som det lasten

Nadelig saldo

709,32
89.54

198,86

500,00

344,80

1.165,35

1.150,00

175,17

15,00

3.549,18

'1..863,74

1.963,74

3.549,18

L685r44



TOELICHTING OP DE BALÀNS PER 3l DECEMBER
(in eurons)

LIQUIDE MIDDELEN

De middelen staan tff vtife beschikkiog vaÍr de stichting

PASSTVA

EIGEN\TERMOGEN

Algemene tesetve

Het vedoop vaa de algernetre f,eserve is als vo§t ge§/eest

nadelig saldo 7.685,44
Begin saldo 5.294,46
Saldo Rabobaok 31 decembet 2014 3.@9,02

TOELICHÏING OP DE STAAT YAÏ{ BÀTEN
(in euo's)

Bestediag in het kader vaÍr de doelstelling van de stichting

Zie hierboven onda lasten.

Een totaal be&agvan € 3.335,32


