JAARVERSLAG STICHTING
FLYING PIG FOUNDATION

Jaar 2017

1.
2.
3.
4.
5.

Verantwoording financieel verslag
Fiscale positie
Jaarverslag
Balans
Exploitatierekening

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 2016 heeft de stichting geld ingezameld voor de in 2018 opgerichte Cooperatie
Sogoodtowear. Deze cooperatie is eigendom van de leden in Nederland en Nepal. Zij
keert geen winst uit maar besteedt haar batig saldo ten behoeve van de
arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden van de werkers in het veld.
Sogoodtowear heeft tot doel de cashmere industrie terug te brengen in Nepal. In
2018 zal zij een farm inrichten en met behulp van vrijwilligers en experts een
fokprogramma beginnen.
Aan het einde 2016 is de stichting begonnen met een crowdfund actie voor dit
project. Deze actie gebeurde deels door inzameling en acties binnen de stichting. Via
crowdfunder de oneprocentclub werd (na aftrek van kosten) een bedrag van
48.839,56 ingezameld.
Zie https://onepercentclub.com/en/projects/doneer-een-geit-voor-nepal/results
Aan overige giften voor dit project werd dit jaar € 7.932,09 opgehaald. Het batig
saldo stond december 2017 gereserveerd voor de Sogoodtowear Coop UA.

4. Balans

ACTIVA
Liquide middelen
Bank
Kas

PASSIVA
Eigen vermogen

31-12-2017

57.331,86
0,-

57.331,86

31-12-2016

252,72
0,-

252,72

5. Exploitatie

INKOMSTEN

31-12-2017

Ontvangen giften

7.932,09

Crowdfundactie

Som der inkomsten

48.839,56

31-12-2016

10.435,-

56,771,65

10.435,-

170,19

63,73

4

UITGAVEN
Bankkosten
Overige kosten

-

275,-

Uitgaande giften

-

12.600,-

Som der uitgaven

170,19

Batig saldo

56,601,46

Vastgesteld op de bestuursvergadering 25 maart 2018.
W.g. penningmeester
A.M. Burger

- 2503,73

Notullen jaarvergadering 2016
Stichting Flying Pig Foundation

Rotterdam 3 februari 2017
Aanwezig: C.J. Vos (vrz), J.M. Burger van der Sande (sekr), A. Burger
(penningmeester)

1. Goedkeuring jaarrekening 2017
De jaarrekening wordt met algemene instemming goedgekeurd.

2. Bestemming resultaat
Het eigen vermogen eind 2017 zal worden besteed aan doelen van de stichting in
2018 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 25 maart 2017

