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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 2016heeft de stichting een groot project ondersteund in Nepal. Na de ervaringen
vorig jaar met de bouw van noodwoningen ontstond er buiten Kathmandu een
initiatief van de plaatselijke bevolking om met de ontwikkelde bouwmethoden een
lodge te bouwen. Deze lodge was grotendeels klaar en de stichting fourneerde de
ontbrekende 5000 dollar (4500 euro) om het project af te maken.
De stichting Worldgrannies ontving wederom een gioft van 2500 euro (zie jaarverslag
2015)
Aan de inkomstenkant werd 7.500 euro aan giften ontvangen uit het bedrijfsleven.
Tevens ontvingen we aan giften en opbrengsten uit een sampleverkoop van kleding
een bedrag van € 2935,Aan het einde van het jaar is de stichting begonnen met een crowdfund actie voor
een project om de cashmere geit terug te brengen in het noorden van Nepal. Deze
actie gebeurde deels door inzameling en acties binnen de stichting. Totaal ging er
een bedrag van 4800 naar de crowdfundrekening om deze actie aan te jagen. Begin
2017 ontvingen we een bedrag van € 48.889,56 via de onepercentclub.org.
Zie https://onepercentclub.com/en/projects/doneer-een-geit-voor-nepal/results

4. Balans

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen
Bank
Kas

252,72
0,-

2756,45
0,-

PASSIVA
Eigen vermogen

252,72

2756,45

5. Exploitatie

INKOMSTEN

31-12-2016

31-12-2015

Ontvangen giften

10.435,-

2.500,-

Som der inkomsten

10.435,-

2.500,-

UITGAVEN
Bankkosten

63,73

Overige kosten

275,-

41,34

Uitgaande giften

12.600,-

5.500,-

Som der uitgaven

12.938,73

5.541,34

Batig saldo

- 2503,73

- 3.041,34

Vastgesteld op de bestuursvergadering 03 februari 2017.
W.g. penningmeester
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1. Goedkeuring jaarrekening 2016
De jaarrekening wordt met algemene instemming goedgekeurd.

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

W.g.
J.M. Burger
Rotterdam 3 februari 2017

