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1. Verantwoording financieel verslag

Deze jaarrekening is samengesteld door de penningmeester van de stichting de heer
Burger. Er is geen accountantscontrole op toegepast.

2. Fiscale positie
De stichting heeft een ANBI-status. Zij is niet VPB plichtig en vooralsnog niet BTW
plichtig. Het batig saldo zal worden aangewend voor de doelen van de stichting in het
komende jaar.

3. Jaarverslag
In 2013 ondersteunde de stichting twee projecten.
1. Gift van 10.000 euro aan de stichting ALS Nederland. Deze stichting heeft als
doelstelling aandacht te vragen voor de zeldzame ziekte Amyotrofische
Laterale Sclerose. De stichting heeft als doel:
o Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en
mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige behandeling van
ALS.
o Bieden van een communicatie platform voor ALS patiënten, naasten,
nabestaanden en omgeving (lotgenoten contact).
o Verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor ALS patiënten.
o Het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbaar geld voor
wetenschappelijk onderzoek.
2. Terres des Hommes project in India met een gift van 1000 euro. Een
programma met de topics beroepsonderwijs en micro financiering voor jonge
professionals. Dit als strijd tegen de kinderarbeid in het Kanchipuram district.

De inkomsten van de stichting waren dit jaar
1. Een bedrag van 11.000 euro sponsoring uit het bedrijfsleven
2. Een bedrag van 5200 opgehaald tijdens de boekpresentatie van het “dikke
vrienden kookboek” van chefkok Ron Arnold die in 2013 overleed aan de
gevolgen van ALS.

4. Balans

ACTIVA

31-12-2013

Liquide middelen
Bank
Kas

5200,0,-

PASSIVA
Eigen vermogen

5200,-

31-12-2012

0,0,-

5. Exploitatie

INKOMSTEN
Sponsoring
Opbrengst actie rond de
Presentatie van HDVK

11.000,-

0,-

5.200,-

0,-

Som der inkomsten

16.200,-

0,-

Gift stichting ALS
Gift Terres de Hommes

10.000,1.000,-

0,0,-

Som der uitgaven

11.000,-

0,-

5.200

0,-

UITGAVEN

Batig saldo

Vastgesteld op de bestuursvergadering 13 maart 2014.
W.g. penningmeester
A.M. Burger

Notullen jaarvergadering 2014
Stichting Flying Pig Foundation

Rotterdam 13 maart 2014
Aanwezig: C.J. Vos (vrz), J.M. Burger van der Sande (sekr), A. Burger
(penningmeester)

1. Goedkeuring jaarrekening 2014
De jaarrekening wordt met algemene instemming goedgekeurd.

2. Bestemming resultaat
Het batig saldo 2014 zal worden besteed aan doelen van de stichting in 2015 en
later.
3. Decharge bestuur
Het bestuur wordt decharge verleend over het jaar 2014. Dit wordt met algemene
instemming goedgekeurd.

W.g.
J.M. Burger
Rotterdam 13 maart 2014

