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Warnsveld, 5 iuni 2017,

1. ALGEMEEN

Ll. Doelstelling en activiteitel

Overeenkomstig de op 11 oktober 2006 gepasseerde statut€n luidt de doelstelling van de stichting als

vokr

a) het bieden vaÍr peÍsooflsgedchtq kleinschalige en directe hulp aan kinderea ea jongeren ia vootal
Derde Wereldlanden met als doel kindeten en jongeren op een liefdevolle frariet zo
onafhaokeliik mogelijk te makeo, zodat zli zich zoveel als mogeliik zelf vuder kunnen oatplooien;

b) het bevorderen van goed basisonderwijs, goede gezondheidszorg goede voodichting over
hygiíne, goede voeding en goede sociale en ernotionele zotg

.) eventueel het (doen) bouwen, oadethoudeo en,/of reooverea van sóolen en gezondheidsceotra-

De stichting heeft het maken van winst uitdmkkelijk niet ten doel

1.2. Bestuur

Het bestuur bestaat tiideliik uit de volgende leden:

1. MewouurB.R Brandeis, voorzitter
2. Mevrouw E.IU. Rosenbaum, secretaris

2. FINANCIERING

Wiize van financieren

De stichting is voor de uitoefeningvanhaar activiteiten eo het o.1ry62enliík«r van haar doelstellingen
afhankelifk van het verkrijgen van:

a) opbreagsten uit activiteitea;
b) erfstellingen, lqgateo en schenkingen;
.) subsidies en biidragen;
d) Íevenuenvan hetvetrnogen;
.) eventuele andere baten.



3. RESULTATEN

Ultimo 2016 heeft de stichting een batig saldo van € 4.518,A2 lsr §eschikking.

In het kader van de doelstelling zijn de vo§ende verstrekkingen ge§/eest:

Stichtingks Amis de Gambie voot salads huiswerkleraar

Totaal uitgqgeveÍr aan ptoiecten

3. ONDERÏEKENINGBESTUUR

Àmstelveen, 78 jlurei ?-017 :

Naam:

Mevrouw B.R Brandeis, voorzitter
Schapendoes 26
T232DKWarnsveld

Mevtouw E.M. Rosenbaurn, secretans
Valetiaan 18

7724xr:-^ Oudkatspel

Handtekedna:

€ 250,00

€ 250,00



JAARREKENTNG 2016:

GRoNDSLÀGEN vooR DE FrNANcrËr,a vERSr.accEvING

ALGEMEEN

De stichting is een aiet winst beogende instelling en derhalve niet geboaden aan Richtliinen voor de

Jaarveslageving of fiscale winstbepaling vereisten.

\TAARDERINGSGROND SLAGEN

Materiële vaste activa

De matedële vaste activa worder gewaardeerd tegen aanschafuruatdea onder afirek van lineaire
zf5chtiivingea op basis van de economische levensduut.

Vorderiagen

Yordedngen worden gewaardeetd tegen nominale vraarde waar nodig rekening houdend met een
afriaardering voor oninbaatheid

Ovedge activa en passiva

Deze wordeo gewaardeerd tegen nominale waatde, teCIzij anders verrneld.

GROND§I-AGEN VOOR DE RESULTAAÏBEPALING

Bater

De baten worden vesntwoord in het jaat waarop zii betrekking hebben.

Lasten

De lasten urorden veantwoord in het jaar sraaÍop zii betrekking hebben, zo nodig door middel van
overlopende posteo. Inzake vetliezen en ve4rlichtiogen die hun ooÍsprong hebben in het verslagj ax of
voorafgaande pedoden, wotden vootzieningen gevotmd



BÀI*A§Ï§ PER 31 DECE,MBER
$ae*rc'l
ACTIYA

Vlottende *ctiva

Liquide middelet

Ban§ tekeniagcourant en rpaarrekenirg

Toual

PAS§TYÀ

efmogea

Àlgemene resefire

Kottlopende sehuldeo
(tenhoogrte liaa{

OveÍige schuldsn en ovedopende passiva

IOfrel

3l-12-m1.6

4.518§2

4.518,02

4,5X8,02



STAÀTV*I\í BÀTEN EN LÀ§TEN:
(fu euw's)

Batea

Donafies, btaderie en reÍltë

§ot dcrbaten

Lastcn

Bankkerstm
Kostenwebsite

99_00

64J3
763,11

1.33a'13

7"332,13

423,13

g&r00

a. §tichtingï,es Amis de Gamhie salads huiswtukleraar 250,00

b. Kosten kraam lfitnterspe]ukel 10,00

423,13

§om detlastcn

§aldo



TOELICHTING OP DE BALAÏ\ïS PER31 DECEMBER
Qn euto's)

LIQUIDE MIDDELEN

De middelen staao ter vdje beschikking van de stichting

PASSTVA

EIGEN YERMOGEN

Algemene ÍeseÍ\re

Het vedoop van de algemene reserve is als volgt geuzeest

Saldo Rabobanl.3l december 2016
Begin saldo
Saldo

4.518,02
3.@9,A2

909,q0

TOELICHTING OP DE STAAÏ YAN BATEN
(in euto's)

Besteding in het kader vao de doelstelliog vao de stichting

Ze hierboven onder lasten.

Een toaal bedragvan € 250,00



lnkomsten

Donatie§. braderie en rente

V.M.C.D.P.van ïrirum
Fam. Van Breda

L.E.J.M.van Schie

A.E.Brouwer-Bor
Braderie Winterspektakel

W.Garssen-Maase

B.R.Brandeis

B.Voorhoeve
rente
Totaalinkomsten

Ui§aven

Bankkosten

Kosten website

Stichting Les Amis de Gambie

Kosten kraam

Totaal uitgaven

Saldo Rabobank 31-12-2016

Begin saldo

Saldo

180,00

50,00

25,00

427,50
173,00

25,00

325,00
100,00

76,6?

L332,L3

zot6

99,00

64,13

250,00
10,00

423,L3

4.518,02

3.609.02

909,00


