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RT/CB
21104
29 juni 2018
Barneveid

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende de
jaarrekening 2017 van de stichting.
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Eye For Others te
Apeldoorn.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Eye For Others te Amersfoort is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat
van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Eye For Others. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de ge¬
trouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij¬
zen wij u naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2 Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Eye for Others bestaan voornamelijk uit het bieden van financiële en
materiële zorg voor;

- kinderen met HIV/Aids en weeskinderen;
- mishandelde en/of misbruikte personen;
- (ongewenst) zwangere vrouwen;
- ontheemden en daklozen;
- de allerarmsten in de samenleving.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zaken,
voedselverstrekking aan de allerarmsten, advisering en ondersteuning om abortus bij zwangere
vrouwen te voorkomen, ontwikkelen van tralnings- en scholingsprogramma's voor kansarmen,
verzorgenden van huisvesting en opvang van daklozen.
Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:
- de heer A.C. Luigjes, penningmeester;
- de heer A. van der Smit, projectleider;
- de heer L.A. Riemens EMBA AA, voorzitter.
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2. Bestuursverslag

I

Eindverslag
Projectleider
Regenboogproject
Fase 3 - 2017
BEDANKT VOOR UW STEUN!
Wij willen u met dit eindverslag
nogmaals hartelijk bedanken voor uw

hulp en ondersteuning bij ons project.
Wij hebben dit jaar geen tekort op
onze begroting en hebben ons project
grotendeels, met wat verschuivingen,
kunnen realiseren.

Stich ing
Eye For Others

, u!
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Uitgevoerde activiteiten
Ongeveer 195 kinderen hebben hun pre-school opleiding achter de rug. We begonnen in
november 2015 met 26 kinderen. Dit aantal groeide. In december 2016 verlieten 85 kinderen
het regenboogproject; klaar om naar de lagere school te gaan.
Door ons project hebben ongeveer 200 kinderen hun leerachterstand weggewerkt. Dit is een
groot succes-omdat voor heel veel kinderen uit de townships een goede basis ontbreekt. Er
worden niet of nagenoeg geen spelletjes gedaan. Hun ouders kunnen vaak niet lezen of
schrijven. Veel kinderen zwerven op straat en komen slechts naar huis om, als het mee zit
één maaltijd op een dag te krijgen.
We hebben een gedeelte van het Solar project uitgevoerd, zodat we niet meer volledig
afhankelijk zijn van Eskom, de (staats)leverancier.
Het voetbalveld is gedeeltelijk voorzien van een besproeiingsinstallatie evenals het
middenterrein van het projectgebouw.
De 6 hectare landbouwgrond is ontdaan van de onkruidbomen. Dit was een ongelooflijk zwaar
en moeilijk karwei, maar het is klaar.
(zie: https://www.eveforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eve-for-others/)
Het heeft wel meer kosten met zich meegebracht dan we hadden begroot, maar dit hebben
we door verschuiving van onze plannen toch kunnen realiseren.
We hebben een tunnelkas gebouwd (het poten van de Pecannoot bomen is daardoor
doorgeschoven) en de eerste plantjes steken hun koppen al boven de grond uit.
De windpomp is gedeeltelijk gerepareerd, de rest van de reparatie en de aanleg van een
watersysteem gaan we opnemen in het projectplan van 2018.
Ook hebben verschuivingen plaatsgevonden in bouw en verbouw, omdat de prioriteitsvragen
vanuit de gemeenschap verschoven waren. Er is/was dringend behoefte aan accommodatie
voor blinde mensen en een accommodatie voor bejaarden. Beiden hebben wij voorzien in
dagopvang en de eerste mogelijkheid voor ontspanning, training en bezigheidstherapie. We
gaan dit het komende jaar uitbreiden en met behulp van studenten en trainingsprogramma
verzorgen op en rond het verkeerscircuit. Ook willen wij bejaarden meer en doelmatig in
contact brengen met Qonge) kinderen.
Hierdoor hebben we de bouw van de medische post en de veiligheidspost verschoven naar
2018.
In de bakkerij en de centrale eetzaal zijn de eerste aanpassingen en ve ieuwingen gemaakt.
Deuren, ramen en plafonds zijn ve ieuwd en de ruimte oor opslag en spoelkeuken is
erbouwd en aangepast.
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Programma s in voorbereiding en samenwerking Saxlon
Hogescholen.
Voor 2018 hebben wij (Miracle of the Heart en Eye For Others) een nieuw
projectplan gemaakt. Door de inzet van vrijwilligers en hun enthousiaste instelling O-F e s
werd de betrokkenheid van de inwoners uit de gemeente Modderrivier ook groter en hebben
we een goede samenwerking gecreëerd met een aantal
kerken, de politie, het ministerie van sport, art en cultuur en
functionarissen van de gemeente. De Saxion Hogescholen
uit Enschede, Deventer en Apeldoorn hebben zich voor
minimaal 5 jaar verbonden aan onze projecten. De
komende jaren zullen er veel studenten van alle faculteiten
naar Ritchie komen om daar te helpen en vooral veel te
leren.

Onze vriendschapsbanden met de twee nieuwe counselors
voor Ritchie en Motswedimosa (Morman Hammer en
Bonsile Makhamba) zijn nog beter geworden. Met hen en
de bewoners uit de twee townships hebben wij opnieuw gezamenlijk een aantal shacks
opgeknapt. Dit werd heel enthousiast uitgevoerd zonder de aanwezigheid van banners,
vlaggen of uitingen van politieke partijen. Op zich is dat wederom een overwinning.
Ook zijn wij besprekingen gestart met de gemeente, de gemsbokgroup en particuliere
organisaties voor een langlopend trainingsprogramma voor een IT opleidingen voor jonge
kinderen, maar ook een trainingsprogramma gekoppeld aan de agrarische ontwikkeling en de
tunnelkassen die we gaan bouwen.
In 2018 gaan we groepen studenten en docenten verder bouwen aan ons centrum als een
Community Development Centre. Faculteiten die bijvoorbeeld betrokken zijn: Toerisme,
Social Wori<, Small Business, Pedagogie, Sport en beweging. Kunst en Cultuur, uziek enz.
In juli en oktober gaan er vrijwilligersgroepen naar Zuid-Afrika om fysische kinderwerk en
bouwactiviteiten te gaan uitvoeren.
Er gebeurd veel, zowel in Zuid-Afrika als hier. Onze doelstelling is altijd geweest om (jonge)
mensen met elkaar te verbinden en te leren van elkaar. Vandaar dat ons thema voor 2017 en
later. Circulaire Ontwikkelings Versterking wordt. Vanuit de circulaire ontwikkelings gedachte
willen wij elkaar versterken. We hebben een contact tot stand gebracht met een jeugdgroep uit
Ritchie, die samen met onze studenten een lang weekend op training zijn geweest in het veld.
De samensmelting, verbinding en groei in vriendschap was hartveroverend om mee te maken.
Vanuit deze groep is er een toneelstuk bedacht en uitgevoerd over het probleem dropouts
van scholen door de jeugd in Ritchie
Het theaterstuk, wat spontaan was ingestudeerd, werd spontaan uit het hart opgevoerd en
was een staaltje van grote professionaliteit onder de jeugd in het townships.
Er is een groep geformeerd die samen met onze studenten verder gaat werken aan
ontwikkeling en motivatie onder de jongeren in Ritchie.

De plannen die van 2017 verschoven zijn naar 2018 zijn;
1. Community Police Forum
Het Zuid-Afrikaanse concept van een Community Police Forum is
een mix tussen burgerwacht en wijkagent. Een CPF bestaat uit
vertegenwoordigers van lokale organisaties zoals scholen,
burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kerken, die
samenwerken met de politie om een veilige omgeving voor de
inwoners van het gebied te creëren en te handhaven. In Ritchie
zijn nu door de gemeenschap 16 mensen voor deze taak
uitgekozen die geen binding hebben met een politieke partij. Zij
zullen vanaf januari opgeleid en getraind worden door onze
politiestudenten in samenwerking met jonge politiemensen uit
Kimberley en Ritchie. De training bestaat uit; omgang met
mensen, signalering van problemen, sociale vaardigheden, het
oplossen van kleine verstoringen, beëindigen van (buren-) ruzies,
eerste opvang van getraumatiseerde kinderen, signaleren van
huiselijk geweld, drugsgebruik enz. Het nieuwe Community
Police Forum van Ritchie gaat zijn basis krijgen op ons centrum.

2. Opvang en begeleiding van gehandicapten
in deze regio zijn
er geen
voorzieningen voor mensen met een beperking.
Mensen zitten veelal de hele dag in een
kamertje thuis, zonder hygiëne, aangepast
onderwijs, daginvulling of begeleiding. Ons
streven is dat alle, niet gespecialiseerde,
werkzaamheden door mensen met een

beperking worden uitgevoerd. Zoals de
bewaking van het toegangshek, schoonmaak,
tuinonderhoud, helpen in de speeltuin enz. enz. We gaan samenwerken met Vonder. Vonder

is een organisatie in Kimberley, zo n 40 kilometer vanaf Ritchie. Vonder doet heel veel aan
opleiding en begeleiding van mensen met een beperking en heeft onder meer een beschutte
werkplaats waar 300 mensen met mogelijkheden werken. Professor Adri Vermeer, emeritus
hoogleraar Orthopedagogie van de universiteit van
Utrecht, is twee dagen op bezoek ge eest bij Vonder en
heeft toegezegd betrokken te willen zijn bij de
ontwikkeling en opbouw van het programma van Vonder
en ons centrum. Vonder gaat de opleiding regelen van
mensen met een beperking die bij ons project gaan
werken. De studenten van de Hogeschool Windesheim
gaan vanaf februari beginnen om een voor langere tijd
samen met Vonder, ons centrum in te richten. Gaan

stages, minors, afstudeeropdrachten uitvoeren en helpende handjes op de vloer leveren. Alles
gericht op beweging en handicaps bij mensen.

Verdere plannen voor 2018
Zoals onder punt 2 beschreven gaan er in 2018 grote groepen studenten naar Zuid-Afrika om
daar hun kennis te delen, maar zeker om te leren van de plaatselijke bevolking en
organisaties. De eerste studenten gaan we onderbrengen bij particulieren, gezinnen die graag
plaats willen bieden aan twee of drie studenten, waardoor zij zo de community beter leren
begrijpen. Tevens zal dit leiden tot een integratie van samenwerking op de vloer van blank en
zwart. Nog nooit hebben er (jonge) blanken mensen in het township gelogeerd of verbleven.
Dit zal een zeer grote positieve uitwerking hebben. De veiligheid is voor 100% gegarandeerd,
mensen uit de buurt zullen waken over onze jonge mensen. Hierdoor komt een
bewustwordingsproces op gang die zal uitmonden in een grotere onderlinge betrokkenheid
tussen verschillende culturen.
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In 2018 hebben wij de volgende werkzaamheden gepland:
Verbouwing van de school
Bouwen van extra lokalen

Solar derde fase
Verdere aanpassing en inrichting van een ICT lokaal
Verdere verbouw en aanpassingen keuken en bakkerij
Bouwen van onderkomen en verblijf vrijwilligers
Centrale eetzaal
Management verblijfsruimte
Een blijf van mijn lijf huis opzetten voor vrouwen en kinderen
Bouw medische post en veiligheidskantoor
Bouw medische post
Bouw veiligheids- en voorlichtings(spreek)ruimte
Happy Homes project
10 shacks goed bewoonbaar maken
Aanpassingen terrein
(zie httDs://www.eveforothers.nl/niewsitem/video-toekomstDlannen-eve-

for-others/)
Bouwen van tunnelkassen

Landbouwgrond verder ontwikkelen
Waterbevloeiingssysteem aanleggen
Waterpomp verder renoveren en bruikbaar maken
Planten van Pecannoot bomen
Opleiding en training van lokale medewerkers (incl materiaal en middelen)

Ontwikkelingen rondom de continuïteit
Stichting Eye For Others en partner Miracle of the Heart hebben schriftelijk vastgelegd dat de
continuïteit van het project gefinancierd dient te worden uit lokale inkomsten. Eye For Others
zal hiervoor niet verantwoordelijk zijn. De continuïteit van het centrum wordt gegarandeerd
door o.m. inkomensgenererende activiteiten, maar ook door de bijdrage die de betrokken
organisaties doen. Organisaties zoals Vonder, gemeente. Politie, Social Work, departement
van onderwijs en departement van Sport, Art en Culture, maar ook bedrijven als GWK,
Vermeulens, en anderen zullen ons blijven ondersteunen met materiaal en middelen. Boeren
uit de omgeving zuilen bijdragen in kennis en onderhoud van het terrein waar volgend jaar
Pecannoot bomen worden geplaatst. Andere kleinere organisaties willen graag gebruik maken
van de beschikbare ruimte en de mogelijkheden die het terrein biedt op het gebied van
begeleiding aan de doelgroepen, maar ook sport, spel en ontspanning. Zij zullen een bijdrage
doen om de algemene kosten te dekken, zoals beveiliging en onderhoud, op basis van een
huurovereenkomst. Het bestuur van Miracle of the Heart heeft het terrein geleased en de
voorzieningen aangebracht, en is dus ook verantwoordelijk voor het coördineren van zaken
zoals beveiliging en onderhoud.
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Begroting en gerealiseerde uitgaven
Regenboogproject fase 3-2017
Wisselkoers was gemiddeld ZAR 15,25 = € 1,00
Eye

-

loer-'s

Werkelijk uitgegeven of
Verbouwing van de school
Verbouwing van extra lokalen
Solar tweede fase
Inrichten een aanpassen ICT lokaal
Verbouw keuken en bakkerij

Onderkomen en verblijf vrijwilligers
Centrale eetzaal

Subtotaal
Bouw medische post en veiligheidskantoor
Bouw medische post
Bouw eiligheids- en voorlichting spreekruimte)

Subtotaal

Begroot gesponsord
17.500,00
€
24.500,00
8.500,00
€
8.000,00
7.500,00
€
2.500,00
10.344,00
€
12.500,00
8.275,00
2.414,00
€
2.500,00
€
54.533,00
€
50.000,00

€
€
€
€
€
€

€
€
€

2.758,00
3.103,00
5.861,00

€
€
€

Happy Homes project
Shacks goed woonbaar maken
Aanpassingen terrein
Terrein onkruid en struik vrij maken
Aanplant Pecannut bomen
Tunnelkas
Eerste reparatie waterpomp
Besproeiingsinstallatie

Subtotaal
Supervisie
Opleiding en training van lokale
medewerkers (incl materiaal)
Reservering vervoer
Totaal

€

10.000,00

€ 12.000,00

€
€
€
€
€
€

13.344,00
19.241,00

-

€
€
€
€
€

32.585,00

€

9.500,00
5.000,00
11.000,00
41.500,00

-

16.000,00
-

€

3.500,00

€

3.500,00

€

8.000,00

€

-

€
€

8.000,00
5.000,00

€

114.479,00

€

120.000,00

€
€
€
€
€

10.000,00
13.034,00
15.000,00
15.000,00
53.034,00

€
€
€
€
€

13.000,00
14.000,00
11.250,00
15.000,00
53.250,00

€
€
€
€
€
€
€
€

54.533,00
5.861,00
10.000,00
32.585,00
3.500,00
8.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

50.000,00

Dekkingsplan
Sponsoring in Zuid-Afrika
Sponsoring in Zuid-Afrika

Sponsoring Wilde Ganzen
Inbreng Nederlandse vrijwilligers

Dekking
Samenvatting
Verbouwing van de school
Bouw medische post en veiligheidskantoor

Happy Homes Project
Aanpassing terrein
Supervisie

Training en opleiding
Reservering vervoer
Projectmanagement, org. en fondswerving
Totaalkosten Regenboogproject CiOnVe

€

8.585,00
123.064,00

Gegarandeerde dekking

€

53.034,00

Benodigd bedrag uit fondsenwerving
Reeds ontvangen
Verschil

-

70.030,00

€

-

12.000,00
41.500,00
3.500,00
8.000,00
5.000,00
8.585,00
128.585,00
53.250,00

€
€
€

75.335,00
67.266,00
9.500,00
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3. JAARREKENING
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STICHTING EYE FOR OTHERS
AMERSFOORT

3.1 Balans per 31 december 2017

31-12-2017

€

€

31-12-2016

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende 1
activa

-

12.404

Liquide middelen 2 18.784 21.174

Totaal activazijde

18.784

33.578

15

tenkatehuizinga+
accountants + belastingadviseurs

31-12-2016

31-12-2017

€

€

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

-182

123

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 3

kredieten 198 5.770
Overige schulden en overlopende 4
passiva 18.768 27.685
18.966 33.455

Totaal passivazijde

18.784

33.578
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017

Begroting

2017
€

2017
€

2016
€

5

243.377

137.564

88.663

6
7

8.096

Kosten besteed aan doelstellingen

6.056
229.530

8.500
6.000
123.064

10.296
6.994
79.054

Som der lasten

243.682

137.564

96.344

-305

-

-7.681

305

-

7.681

_

_

Baten uit e gen fonsenwerving
Lasten

Kosten beheer en administratie
Kosten eigen fondsenwerving

Saldo van baten en lasten
Onttrekking aan overige reserves

Netto resultaat
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STICHTING EYE FOR OTHERS
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stic ting Eye For Others is feitelijk gevestigd op Kervelstraat 25, 7322PV te Apeldoorn, is statutair
gevestigd in Amersfoort en is ingeschreven bij het handeisregister onder nummer 32119814.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van de Stichting Eye for Others bestaan voornamelijk uit:
- kinderen met HIV/Aids en weeskinderen;
- mishandelde en/of misbruikte personen;
- (ongewenst) zwangere vrouwen;
- ontheemden en dakiozen;
- de aiierarmsten in de samenleving.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zaken,
voedselverstrekking aan de aiierarmsten, advisering en ondersteuning om abortus bij zwangere
vrouwen te voorkomen, ontwikkeien van trainings- en scholingsprogramma's voor kansarmen,
verzorgenden van huisvesting en opvang van daklozen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening wordt opgesteld conform RJk richtlijnen Cl Kleine organisaties zonder winststreven
en indien van toepassing andere bepalingen van de Raad voor de Jaarversiaggeving voor kleine
rechtspersonen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden piaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeid, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen
Vorderingen, schulden en verplichtingen worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen

de gemiddeide jaarkoers. De uit de omrekening voortvioeiende koersverschilien worden opgenomen in
de winst- en verliesrekening.

Grondslagen

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische ievensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording

Baten uit fondsenwerving betreffen de opbrengsten van de in het verslagjaar geworven, en aan het
verslagjaar toe te rekenen, baten.

Som der kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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3.4 Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

€
Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve

3.040

afschrijvingen

-3.040

Afschrijvingspercentages

20-33

Boekwaarde per 1 januari 2017
Mutaties
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2017
Boekwaarde per

31 december 2017

De materiële vaste activa wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering van de stichting.

Vlottende activa

Vorderingen
31-12-2017 31-12-2016

€

€

1 Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen - 12.404

De overige vorderingen en overlopende activa worden aangehouden

voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
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31-12-2017 31-12-2016

€

€

2 Liquide middelen
15.339 960
3.445 20.214

Rabobank, rekening-courant

Rabobank, spaarrekening

18.784 21.174

De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Passiva

RESERVES EN FONDSEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reserve

€
Stand per 1
Resultaat

januari 2017 123
boekjaar -305

Stand per 31 december 2017 -182

Kortlopende schulden
31-12-2017 31-12-2016

€

€

3 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

198

5.770

4 Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen rente en bankkosten
Vooruitontvangen bedragen

Kortlopende lening
Overige schulden

48
8.720 22.066
10.000 5.000

619
18.768 27.685
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Begroting

2016
€

2017
€

2017
€

22.281
138.330
82.766

67.534
70.030
-

27.472
59.849

243.377

137.564

88.663

2.158

2.000

3.012

431

500

352

5.507

6.000

6.932

8.096

8.500

10.296

2.394

2.500

39

101
307

-

-

500

692

3.254

3.000

6.263

6.056

6.000

6.994

100.544
128.986

123.064

79.054

-

-

229.530

123.064

79.054

5 Baten uit eigen fonsenwerving

Giften algenneen
Giften deelnemers
Giften bedrijven

1.342

6 Kosten beheer en administratie
Aanschaffingen kleine inventaris
Financiële baten en -lasten en koersverschillen

Overige algemene kosten

7 Kosten eigen fondsenwerving
Promotiebijdragen
Reclame- en advertentiekosten

Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten

Projectkosten Zuid-Afrika
Projectreis Zuid-Afrika
Groepsreis oktober Douglas

Apeldoorn,

LA. Riemens EMBA AA,
Voorzitter

A.C. Luigjes,
Penningsmeester
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