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BESTUURSVERSLAG

Oprichting
De stichting is opgericht op 19 november 2014 en draagt de naam:
Stichting "School van Geduld"
Zij heeft haar zetel in Amersfoort.

Doel
Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de stichting:
- het ontwikkelen van visie en ondersteunen en begeleiden van kwetsbare mensen
op Sumatra, in het bijzonder Pekanbaru en Samosir Island en omgeving, om te
bouwen aan een betere toekomst; en voorts
- al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.
Middelen
De stichting tracht het doel ondermeer te realiseren door middel van:
- het ondersteunen van projecten die zich richten op het bevorderen of geven van
onderwijs, bevorderen van ondernemerschap en het bevorderen van lokaal
en persoonlijk leiderschap;
- het steunen en/of besturen van- en het samenwerken met instellingen en
ondernemingen die het doel van de stichting kunnen bevorderen;
- het met alle wettige middelen geven en/of ondersteunen van onderwijs en
ondernemerschap programma's.

Het bestuur
In 2015 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende bestuurders:
S.J. Slot
P.G. Koeleman
S.A. Bakker-Jansen

Voorzitter, ingetreden per
Secretaris, ingetreden per
Penningmeester, ingetreden per

Boekjaar
Volgens artikel 10 van de statuten loopt het boekjaar van één januari tot en met
eenendertig december van het zelfde jaar. In deze rapportage is de periode
van 19 november 2014 tot en met 31 december 2015 verwerkt zijnde het eerste
boekjaar.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 61950149.
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Activiteiten 2015 en vooruitblik 2016
In 2015 heeft de nadruk gelegen op de fondsenwerving, o.a. door het organiseren
van een benefietdiner Dinner4Hope. Hiermee is het mogelijk geweest enkele concrete
initiatieven te financieren, variërend van bijdragen aan duurzame docentensalarissen,
vervoersmiddelen, kantoorbenodigdheden, etc. voor de lokale onderwijsprojecten in en
rond Pekanbaru. Tevens is er een ruimte ontstaan om vanaf begin 2016 soortgelijke
bijdragen te leveren.
De stichting zoekt continu naar de verbinding tussen lokale initiatieven, in lijn met de
doelstelling, en de benodigde fondsen. Ook in 2016 zal gezocht worden waar en hoeveel
ondersteunt kan worden en daarvoor fondsen geworven worden. Tevens zullen algemene
fondsen geworven worden om in urgente en structurele behoeften te voorzien.

Begroting 2016
Gezien de aard van fondsenwerving, verbinding zoeken tussen behoeften en fondsen,
beschikt de stichting niet over een jaarbegroting.
De begroting wordt door middel van een continue evaluatieproces aangestuurd,
waarbij in principe geen financiële toezeggingen, anders dan een inspanningscommitment, worden gedaan waarvoor nog geen fondsen geworven zijn
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
ACTIVA
(in euro's)

31 december 2015

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

11.730

TOTAAL

11.730

PASSIVA
(in euro's)

31 december 2015

KAPITAAL
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

11.360
370
11.730

TOTAAL

11.730
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015
(in euro's)

Baten
Algemene giften
Bestemmingsgiften
Dinner4Hope

9.708
3.545
3.689

Totaal baten

16.942

Lasten
Uitgaven doelbestemming
Inkopen Dinner4Hope
Algemene uitgaven

4.275
428
359

Totaal lasten

5.062

Bedrijfsresultaat (Baten -/- Lasten)

11.880

Financiële baten en lasten

-150

Resultaat

11.730

Het resultaat wordt als volgt bestemd:
Dotatie bestemmingsreserve verhoging docenten salarissen
Dotatie bestemmingsreserve zomerkamp
Dotatie algemene reserve

350
20
11.360
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GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGGEVING
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voorzover bij de afzonderlijke
posten niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde
gewaardeerd.
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING
Baten
Alle baten zijn afkomstig uit eigen fondsenwerving. Er zijn geen subsidies ontvangen.
Resultaatbepaling
Baten worden slechts genomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Lasten en risico’s
die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2015
€
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
ABN Amro bestuursrekening

11.730

De tegoeden staan ter vrije beschikking.
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31-12-2013
€
KAPITAAL
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming

0
11.360

Stand per 31 december

11.360

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve verhoging docenten salarissen
Bestemmingsreserve zomerkamp

350
20
370

Bestemmingsreserve verhoging docenten salarissen
Stand per 1 januari
Toevoeging uit resultaatbestemming

0
350

Stand per 31 december

350

Bestemmingsreserve zomerkamp
Stand per 1 januari
Toevoeging uit resultaatbestemming

0
20

Stand per 31 december

20
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015
€

BATEN

Algemene giften

9.708

Bestemmingsgiften
Verhoging docenten salarissen
Zomerkamp
Ziektekosten Lennard

2.350
995
200

3.545

Dinner4Hope
Kaartverkoop Dinner4Hope
Giften Dinner4Hope
Bestemmingsgift actie Dinner4Hope (motorfiets en filterairco)

2.750
635
304

3.689
LASTEN
Uitgaven doelbestemming
Verhoging docenten salarissen
Zomerkamp
Ziektekosten Lennard
Motorfiets en filterairco voor team

2.000
975
200
1.100

4.275

Inkopen Dinner4Hope

428
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Algemene uitgaven
Notariskosten oprichting
Inschrijving KvK

309
50

359

Financiële baten en lasten
Lasten
Bankrente en kosten

-150

Baten
Ontvangen rente

0

Per saldo een last

-150

Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur op d.d. 30 juni 2016
te Amersfoort

S.J. Slot
Voorzitter

P.G. Koeleman
Secretaris

S.A. Bakker-Jansen
Penningmeester
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