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\[arnsveld, 16 april 2019.

1. ALGEMEEN

1.1. Doelstelling en activiteiten

Overeenkomstig de op 11 oktober 2006 gepasseerde statuten luidt de doelstellingvan 6s stighing a1s

volgc

a) het biedeo vaÍr persoonsgedchtq Hsifl5chalige etr dfuecte hulp aan kindereo en jongeren in vooral
Derde Wereldlanden met als doel kinderen en jongeren op eeo liefdevolle rnaniet zo
oaafhankelijk mogelijk te makea, zodzt aj àcb zoveel als mogelijk zelf vetder kunaen ontplooieq

b) het bevorderen vaa goed basisonderwiis, goede gezondheidszotg goede voodichting over
hygiëne, goede voeding en goede sociale en emotionele zorg

.) eyentueel het (doen) bouvrm, onderhouden en/ofteoovereíl van scholen eo gezondheidscentra.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet teie doel

1.2. Bestuur

Het bestuur bestaat uit de vo§ende leden:

1. MewouwB.R Brandeis, voorzitter
2. Mevt<ruwE.Iv{. Rosenbaum, secetaris
3. Mevrouw L.M.C.Garssen-IVÍaase, penniugmeester

FINANCIERING

Viize van financieten

De stichting is voot de uitoefening vanhaar activiteiten en het verwezenlijken van haar doelstelliager
afhankelijk van het verkriigen van:

a) opbtengsten uit activiteiten;
b) erfstellingeq Lgrt*o en schenkingen;
.) subsidies en biidragea;
d) Íeverruen van het vermogen;
.) eveatuele andere baten.



2. RESULTÀÏEN

ultimo 2018 heeft de stichti.ng een batig saldo vaa €2-017,21 ter beschikking.

Irr het kader van de doelstelling zijra de volgende verstrekkingen ge\weest:

StichtingLes Àmis de Gambie voor kniekousen, ÍWzakkefl, kaftpapieq shortama's,

rekenmachines en schoolmatedalen totaal

Stichting Peduli Ànak voor sponsodng Àulia Fasya Sabila voor één jaar

Totzal uitgegeven aan ptojecten

ONDERTEKENING BBSTUUR

Eetnnes, 5 mei 2019.

Naam:

Mewouw B.R- Braadeis, voorzitter
Schapendoes 26
T232DKWamsveld

Mevrouvr E.M. Rosenbaum, secretads
ValeÍiaan 18
1724;l'l-;* Oudkarspel

Mevrouvr L.I[C.Garssen-Maase,
Schuttestraat 5
7257ltdc Vordeo

Handtekenins

€

€

45'1.,1.0

300,00

€ 757,10



JAARREKENTNG 2018:

GRONDSI-ÀGEN YOOR DE FINANCIELE YERSLAGGEVING

ALGEMEEN

De stichting is een niet uiiast beogende instelling en de&alve aiet gebondeo aan Richtlijnen voor de

Jaarverslageving of fiscale winstbepaliag veteisten.

WAARDERINGSGRONDSIAGEN

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gevraardeerd tegen aanschaftzaatden onder afuek van lineaire
afschdjviagen op basis van de economische levensduur.

Vorderiugen

Vordedngen worden gewaatdeetd tegen aomínale vraarde waar nodig rekeaing houdend met eer.
af waarded. g voor oninbaarheid-

Ovedge activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders verneld.

GROND§LAGEN VOOR DE RESULTAÀTBEPÀLING

Baten

De baten worden verantwoord in het iaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten'nzorden verafltwooÍd in het jaar uraarcp àj betekkiag hebben, zo aoàigdoor middel van
overlopende poster. Ínzake vediezen en verplichtingen die hun oorsproag hebbea in het verslagjaar of
yeel2fgaande períoden, wordere voozieningeo gevormd.



BAI-ÀI\Ï§ PER 31 DE1CEMBER
(í*wnb)
Àcïr\{a

Ylottende activa

Liquideoiddelco

Bank, rckeniagcoutant en spaàffekeaiog

Totaal

PA§STVÀ

Yermogen

ÀJgemene reserve

Kottlopende echuldea
(ten hoog*e liaer)

Oïr€Íige sr.huldeo en overlopeode passi'ra

Totaal

31-72-2fr18

2.01737

2.011,21

2.4fi2.1

2.0t7fir



§TÀAÏ VAN BÀTËN ENI-ASTEN:
(* **")

Baten

Doaaties en bradede

§om derbatea

Lastea

Bankkosten

Kosten vebsite

a. Stichtinglxs Amis de Gambievoor kniekous.n,
rugzal&er, kafryapiet, sh«rtamds, rekooachines ea
sc[oolmaterialen

83,33

111,,93

195,26

451,10

995,25

995,?5,

956,36

b. §tichtiug Peduli Anak voor sponseting Àulia Fasya
SabilavoorAdditionalcomptretecareplanvoor 6leaio, 300,00

c- Kostenk6am Kestrnadrt 10,m

Som derÍasten

§aldo ï8r8?



TOELICHTING OP DE BÀI-ÀNS PER 3l DECEMBER
(in euro's)

LIQUIDE MIDDELEN

De middelen saan ter wije beschikking vaa de stichti.g

PASSIVA

EIGENYERMOGEN

Algemene reseíYe

Het vedoop van de algernene reserve is als volgt geweest

Saldo Raboba''k 3L december 2018
Begin saldo
Saldo

2.017,2L
7.978,32

38,89

TOELICHTING OP DE STAAT YAN BATEN
(in euro's)

Besteding in het kader vaÍr de doelstelling yafl de stichting:

Zie hierboven oader lasten.

Een totaal bedrag van € 751,10


