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Wamsveld, 12 november 2015.

1. ALGEMEEN

1.1. Doelstelling en activiteiten

Overeenkomstig de op 11 oktober 2006 gepasseerde statrten leidt de doelstelling van de stichting als

vo§t:

a) het bieden vaÍr peÍsoonsgedchte, kleinschalige en directe hulp aaa kindeten en iongeren in vooral
Derde Wereldlanden met als doel kinderen en jongeren op eefl liefdevolle manier zo
onafhankelijk mogelijk te rnaken, zodat ztl zich zoveel als mogelijk zelf vetder kunnen ontplooien;

b) het bevorderen van goed basisoaderwiis, goede gezondheidszorg, goede voodichting over
hygiàne, goede voeding en goede sociale en emotionele zorg;

r) eventueel het (doen) bouweí, onderhouden en,/of renoveren varr scholen en gezondheidscentra.

De stichting heeft het maken vaa winst uitdrukkeliik niet ten doel.

1.2. Bestuut

Statutair{s bepaald dat het bestuut, belast met het behartigen van de belangen van de stichting tenminste
uit drie persoÍreÍl en ten hoog-ste uit vijf persoaen bestaat Sedert de oprichting bestaat het bestuur uit de
volgende leden:

1". Mevrouw B.R Brandeis, voorzitter
2. Mevrouur E.M. Rosenbaum, secretads
3. Mevrouw mr. V.M.C.D.P. van Triflrm, perrningmeester

2. FINA}ICIERING

\ffiize van financiercn

De stichting is voot de uitoefeningvanhaar activiteiten en het verwezenlijken vanhax doelstelliugen
afhankeliik van het verkriigefl rran:

a) opbrengsten uit activiteiten;
b) er{stellingen, legaten en schenkingen;
.) subsidies ea bijdragen;
d) ÍeYeÍruen van het vermogeÍu

4 eventuele aÍrdere baten.



3. RESULTATEN

Illtimo 20L4 heeft de stichting een batig saldo van € 5.294,46 ter beschikking.

In het kader van de doelstelling zljn de volgende verstrekkingea ge\reest:

a. Stichting Les Amis de Gambie voor 3 schoolkiaderea van het
schoolproiect

b. StichtingLes Àmis de Gambie schoolpakket

c. Stichting Derde Wereld Hulp voor uaiformen voor 75 hiv positieve kinderen in india

d. Stichting Les Àmis de Gambie voor pyjama's

€

e. Stichting Les Àmis de Gambie voor schoolgeld vaat ?2 kindeten van
voor 8 kinderea van het schoolproiect vooÍ het schoo§eld 2014/2015

Totaal uitgegeven aan projecten

4. ONDERTBKENINGBESTUUR

N?am:

Merrrouw B.R. Brandeis, voorzitter
Schapendoes 26
7232 DKWarnsveld

Mevrouw E.M. Rosenbaurn, secretaris
Valeriaan 18
1724)íI) Oudkanpel

het kindetehuis en

Handtekeninp:

150,--

272,36

774,--

132,28

1.500,--

€ 2.828,(A

Mevrouw rnr. V.MC.D.P. van Trirum, penningmeester
Cia van Boordaan 5

1187 TH Amstelveen



JAARREKENING 2§L4:

GRoNDSLÀGEN vOoR DE FINÀNcTËT,n YERSI-ÀGGE\ITNG

ALGEMEEN

De stichting is een niet winst beogende instelling en dd*ralve niet geboadeu aan Richtliinen voor de

Jaarvetslageving of §scale winstbepaling veteistea.

WAARDEBING§GROND$LAGEN

MateriëIe veste activa

De materiële vaste actiya word«r gewaardeerd tegen aanschafuaarden ond* afuek vafl lineaire
afschriivingen op basis van de ecoaomische levensduur.

Yotdedngen

Votdedngen worden geuaardeerd tegen nominale waarde waar nod§ rekeoing houdend met een
afwaard&ing voor oninbaatheid

Overige activa en paesiva

Deze worden geumardeetd tegen nominale waarde, tenzii anders vermeld-

GRONDSLÀGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

De baten worden vesntwoord in het jaatwaarap zq betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden vetatrtwoord in het iaar waarop zij betelking hebberr, zo nodig door middel van
overlopende posten. Inzake vediezea ea veqplichtingen die hun ooÍsprofig hebben in het vetrlagjaar oí
voomfgaande perioden, worden gevotrnd



BÀI.A}T§ PER Sl DECEMBER
(in e*m'f

ÀCTTVA

Ylottende activa

Liquide middelen

Ban\ rekeningcou$nt en spaartekeoing I

Tosal

PAS§IVÀ

Yermogen

Algemene reselYe

Kordopende mhulden
(ter hoopste t iaat)

Orrenge sehulden ea ovetlopende passiva

Toaal

3l-12-2074

5.294146

5.294,46

5,294,46



§TAAï Y'ÀI{ BÀTEN EN IÀ§TEN:
{in eurc's)

Bateir

Giften, donaties en btadedeixr

Som detb*ten

Lastea

Bankkosten
Kosten website

§om der leeten

Nadelig aaldo

a. §tichting Les Àmis de Garrbie voot 3 schoolkindeten

b. Heutink B.V. voor schoolPakket

c. Stichting derde I[/ereld Hulp voor unifortne*r voot 75

hiv positieve kiadereu in India

d. ZeemanvoorPYiama's

e. Stichting Les Àmis de Gambie voot bii&age schoolgeld

voor 2àl<inderen van het kindertehuis en het school-

gdJ"""t I kiadetenvan het schoolproiect schooliaat

2014/m§

81,82
{*.1.3

14s§s

150,00

272,36

774N

112,28

1.5m.00

1.517,27

1.s172r

2.W4,5?

, , tfi:$lUrq



TOELIC}rIING OP D§ SAI.AN§ PER 3'. DEC§MBER
(ia eutos)

LIqUIDE MIDDELEN

De middelen staafl tet wiie beschikking van de stichting

PÀ§SIYA

EIGENVEBMOGEN

Algemeoe tasatve

Het ved,ocp vaa de algemene reserv'e is als volgt geuieest

nadel§ saldo 1.457§8
Begin *ald<r 6.751,84
Saldo Rabobank3l december 2014 5"294146

ÏOEIJCHTING OP D§ §TÀÀÏ VÀN BAÏEN
(ia euro's)

Besteding ia het kader van de doelstelling var de utichting

Zie hieibóveo oader lasten.

Een totaal bedragvao € 2.828,64


