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Warnsveld, 1 oktober 2018.

1. ALGEMEEN

1.1. Doelstelling en activiteiten

Overeenkomsug de op 11 oktober 2006 gepasseerde stahrten luidt de doelstelliog van de stichting als

volgf

z) het bieden van persoonsgedchte, kleinschalige en directe hulp aan kinderen en jongeten in vooml
Derde Wereldlaaden met als doel kinderen en jongeter op een liefdevolle maier zo
onaflrankelijk mogelijk te maken, zodat zï1 zich zoveel als mogelijk zelf verder kunnen ontplooien;

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

.) evefltueel het (doen) bouwen, onderhouden ea/of renovereÍl vafl scholea en gezondheidscetrtÍa.

De stichting heeft het maken van wiast uitdrukkelijk niet ten doel

1.2. Bestuur

FIet bestuur bestaat tiideliik uit de volgende leden:

1.. Mevrouw B.R Bmndeis, voorzitter
2. Mevrouw E.M. Rosenbaum, secretads

FINANCIERING

Wiize van financieren

De stichting is voor de uitoefeningvanhax activiteiten en het verwezenlijkenvathaar doelstellingen
a{haakelijk vao het verkdjgeÍr van:

a) opbrengsten uit activiteiten;
b) erfstellingen, legaten en schenkingen;
.) subsidies en biidragen;
d) ÍeveÍluefl van het vermogen;

") eventuele andere baten.



2. RESI]LTÀTEN

Ultimo 2017 heeft de stichti"g een batig saldo van € 1.978,32 ter beschikking.

In het kader van de doelstelling zljn de volgende verstrekkingen gesreest:

Kavith Foundation

Stióting Les Àmis de Gambie voor 78 uniformen u,1. jaar salads huiswerkleraar

Stichting I-es Amis de Gambie voor kniekousen, rugzakken, kaftpapier, shortama's,

rekenmachines en schooLnatedalen totaql

Totaal uitgegeven aan prcjecten

ONDERTEKENING BESTUUR

Hilversirru 13 oktober 2018.

Naam:

Mevrouw B.R Bmndeis, voorzitter
Schapendoes 26
7232 DK§Tamsveld

Mevrouw E.N{- Rosenbaurrt secetads
YaleimnlS
1724W Oudkarspel

Handtekeninp:

-

€ 256,50

2.544,A0

* 608,81

€ 3.409,31



JAARREKENING 2017:

cRoNDSLAGEN lrooR DE FINANcTËr,n yERSLAGGEvING

ALGEMEEN

De stichting is eeo niet winst beogende instelling en derhalve niet gebonden aafl Richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving of fi scale winstbepaling veteisten.

WAARD ERINGS GROND SLAGEN

Materiële vaste activa

De matedële vaste activa worden gevzaardeerd tegen aanschafwaarden onder afttek van liÍreaiÍe
afschdjvingen op basis van de economische levensduur.

Yotderingen

Vordedngen worden gewaardeetd tegen nominale waarde waat nodigrekening houdend met eeÍr

a6waardedng voor oninbaarheid.

Overige actina en passiva

Deze worden gevraardeerd tegen nominale waatde, tenzij anders vemreld.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

De baten worden vetantrnroord in het jaar §/aaÍop zij bettekking hebben.

Lasten

De lasten worden verantwooÍd in het iaar waarop zij betrekking hebben, zo nodig doot middel van
overlopende posten. Inzakevediezen en velplichtingen die hun oorsproog hebben in hetversiagjaa.r of
voorafgaande petioderi, wotden voorzieningen gevotmd.



BAUI\ÏS PER Sl DECEMBER
(fu eum's)

ÀCTTVÀ

Vlotteode activa

Liquide middelen

Baok, rekeningcouant en spaarekening

Toraal

PASSTVA

Yetmogen

Algemene fesefve

Kottlopende echutralen

(ten hoogste liaa)

Ovedge schulden en ovedopende passiva

Totaal

31-72-2íJ17

1,.978,32

1.978,32

Ln8$2



STAAT VAN BATEN EN I-ASTEN:
(fu ewv's)

Baten

Donaties en bradetie

Som der baten

Lasten

Bankkosten

Kosten website

90,80

68-85

159,65

7.034,64

7.034,ffi

3.578,96

a. Stichting Les Àmis de Garnbie 78 uniforrnen er salaris
huiswerklemat 2.544,W

b. StichtingLes Amis de Gambie kniekouser:, rugzakken,
kaftpaprer, shortama's, rekenrnachines en
schooknaterialen 608,81

c. Kavitha Foundation 2,J,6,5A

b. Kosten kraam Winterspekakel 10,00

Som der lasten

Saldo - 2.5e$6



TOELICHTING OP DE BAI.ANS PER 3l DECEMBER
(in euo's)

LIQUIDE MIDDELEN

De middelen staao teÍ vrije beschikking van de stichting

PASSTVA

EIGENVERMOGEN

Algemene resefire

Het vetloop van de algemene Íeserve is als volgt geweest

Saldo Rabobaf,kST december 2017 7.978,32
Bqlin saldo .4-522,68
Saldo 2.54436

TOELICHTING OP DE STAAT YAN BATEN
(io euo's)

Besteding in het kadet van de doelstelling van de stichting

Ze hierboven ondu lasten.

Ern totaal bedmgvan € 3.409,31



lnkomsten

Donaties en braderie

V.M.C.D.P.van Trirum

Fam. Van Breda

C.van der Mispel
P.C.Brandeis

Braderie Winterspektakel

J.Nicolaas

R.Pluygers

B.R.Brandeis

Totaalinkomsten

Uitgaven:

Kosten kraam

Bankkosten

Kosten website
Stichting Les Amis de Gambie

Kavitha Foundation

Totaal uitgaven

Saldo Rabob ank 3L-L2-2AL7

Begin saldo

Saldo

150,00

55,00

150,00

120,00

199,60

45,00

15,00

300,00

7034,60

20L7

10,00

90,80

68,85

3L52,8L
256,50

3578,96

L.978,32

4.522.68
2.344,36


