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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 2015 heeft de stichting een tweetal projecten ondersteund in Nepal n.a.v. de
aardbeving in april van dat jaar.
De projecten voorzagen in de bouw van 75 noodwoningen voor de
aardbevingsslachtoffers. De huisjes werden gebouwd van leem, zandzakken en
bamboo. Een innovatieve manier van bouwen die grote voordelen biedt op het
gebruik van tenten in dit soort noodsituaties. Totale kosten 3000 euro.
Er werd een bedrag van 2500 betaald aan de stichting Worldgranny. Deze stichting
houdt zich bezig met de hulp aan ouderen in afgelegen gebieden in arme landen.
Steeds meer kinderen trekken van het platteland naar de stad terwijl hun vaders,
moeder, opa’s en oma’s achterblijven vaak zonder voldoende middelen van bestaan.
Aan de inkomstenkant werd 2.500 euro aan giften ontvangen uit het bedrijfsleven.

4. Balans

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

Liquide middelen
Bank
Kas

2756,45
0,-

5.797,79
0,-

PASSIVA
Eigen vermogen

2756,45

5.797,79

5. Exploitatie

INKOMSTEN

31-12-2015

31-12-2014

Ontvangen giften

2.500,-

610,-

Som der inkomsten

2.500,-

610,-

UITGAVEN
Bankkosten

41,34

Uitgaande giften

5.500,-

Som der uitgaven

5.541,34

Batig saldo

- 3.041,34

Vastgesteld op de bestuursvergadering 26 maart 2016.
W.g. penningmeester
A.M. Burger

12,21
0,-

597,79

Notullen jaarvergadering 2015
Stichting Flying Pig Foundation

Rotterdam 13 maart 2016
Aanwezig: C.J. Vos (vrz), J.M. Burger van der Sande (sekr), A. Burger
(penningmeester)

1. Goedkeuring jaarrekening 2015
De jaarrekening wordt met algemene instemming goedgekeurd.

2. Bestemming resultaat
Het eigen vermogen eind 2015 zal worden besteed aan doelen van de stichting in
2016 en later.
3. Decharge bestuur
Het bestuur wordt decharge verleend over het jaar 2015. Dit wordt met algemene
instemming goedgekeurd.

W.g.
J.M. Burger
Rotterdam 26 maart 2016

