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Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming

Stichtingsgegevens
Oprichting
De stichting is opgericht per 12 november 2009.
De statutaire vestigingsplaats is Rijswijk NB.
De Stichting is thans gevestigd:
Hugo de Grootstraat 2
4285 AL Woudrichem

Doel
De stichting heeft ten doel:
a de liefde die God geeft, door te geven aan vrouwen die steun, toerusting en bemoediging nodig
hebben, bijvoorbeeld op het gebied van relatie (met God en/of met anderen om hen heen),
identiteit, vergeving en dergelijke;
Hoewel de focus van de stichting op vrouwen ligt, zet zij zich ook in voor echtparen wanneer de
vraag om hulp op hun pad komt.
b het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting ontleent haar inspiratie aan de tekst uit 2 Korinthe 1; 3‐4 (Nieuwe Bijbelvertaling)
"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons
ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door
de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven."

Activiteiten en verwezenlijking van het doel
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het voeren van
persoonlijke gesprekken met vrouwen die met de stichting in contact treden, het organiseren van
toerustigsweekenden en overige bijeenkomsten, workshop, publicatie van artikelen op de eigen
website van de stichting, en de andere mogelijke middelen die nu of in de toekomst voorhanden
zullen zijn ter verwezenlijking van het hiervoor genoemde doel.
Bovendien kunnen vrouwen, indien noodzakelijk, aankloppen voor onderdak op het vestigingsadres
van de stichting (waarbij in principe geldt dat opvang maximaal voor één (1) week en voor één (1)
vrouw tegelijk is.
De stichting presenteert en profileert zich niet als hulpverlener, maar wil puur dienstbaar zijn in het
aanbieden van een open deur, een luisterend oor, een ondersteunende arm, gebed (waar gewenst),
ontspanning en het aanreiken van Bijbelse principes voor herstel, bloei en nieuw leven.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Het bestuur bestaat in dit verslagjaar uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris:
Penningmeester:

Marianne Nederveen‐Grandia
Anja Vink‐de Kooter
tm 14‐11‐2012
Marianne Nederveen‐Grandia
vanaf 15‐11‐2012 Carolien Verhagen

Balans
bedragen x € 1,‐

Activa
Vlottende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Overlopende activa

31‐12‐2012

473
0

Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Diaconale reserve

31‐12‐2011

2.299
473

2.299

1.976

667

2.449

2.966

31‐12‐2012

31‐12‐2011

101
0

955
152
101

Overige schulden
KoVooruit ontvangen bedragen

301
2.047

1.107

7
1.852
2.348

1.859

2.449

2.966

Staat van baten en lasten
bedragen x € 1,‐

2012

2011

Baten
Algemene Giften
Bijdragen Diaconale projecten
Bijdragen Selah activiteiten

277
200
8.066

Totale Baten

2.649
0
0

8.543

2.649

Lasten
Kosten Diaconale projecten
Kosten Selah activiteiten

458
7.440

261
0
7.898

Overigen kosten:
Opleidingen
Boeken/Tijdschriften/Muziek
Contributies en verzekeringen
Kantoorkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

SALDO BATEN EN LASTEN

295
46
128
254
37
890

261

0
80
130
48
26
903
1.650

1.187

‐1.005

1.201

Grondslagen van waardering
Algemeen
De stichting is opgericht per 12 november 2009.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31‐12‐2010.
Daarna loopt het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.
BATEN
Algemene giften
Onder algemene giften wordt verstaan de giften die de stichting
ontvangt zonder dat de gever er een specifieke bestemming aan meegegeven heeft.
Het bestuur acht zich vrij om, overeenkomstig de doelstellingen van de stichting,
hier een bestemming aan te geven.
Bijdragen Diakonale projecten
Onder bijdragen diakonale projecten wordt verstaan de bedragen die de stichting
ontvangt waar aan een specifieke bestemming hangt.
Het bestuur zet zich in om de bedragen overeenkomstig de doelstelling van het project te
besteden. Eventuele overschotten van een project worden gereserveerd voor projecten in
de toekomst.
Bijdragen Selah weekenden
Onder bijdragen Selah weekend wordt verstaan de bedragen die de stichting
ontvangt van de deelnemers en het team van een Selah weekend.
De bijdragen worden gebruikt om de Selah weekenden te realiseren.
LASTEN
De lasten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan of een diakonaal project of aan
Selah actviteiten.
Onder overige lasten worden de bedragen gerekend die niet direct toewijsbaar zijn,
maar een algemeen karakter hebben.

BALANS
Materiele Vaste Activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van
afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen zijn lineair en bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.
Vlottende activa
De vlottende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Algemene reserve
Hieronder wordt het vrij besteedbaar eigen vermogen van de stichting vermeld.
Eventuele resultaten van een boekjaar worden respectievelijk ten gunste of ten laste
hiervan gebracht, na toevoegingen aan de verschillende bestemmingsreserves.
Diaconale reserve
Hieronder wordt het verschil van de giften en kosten van diaconale projecten verantwoord.
Overschotten van diaconale projecten worden gereserveerd om in de toekomst aan te
wenden voor een nieuw project.
Leningen o/g
Langlopende leningen worden gewaardeerd tegen kostprijs.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar wordt opgenomen onder de kortlopende
schulden.
Kortlopende schulden
Verplichtingen van de stichting met een looptijd korter dan 1 jaar worden verantwoord
onder de kortlopende schulden.

Toelichting op de balans
bedragen x € 1,‐

ACTIVA
Vlottende activa
Vooruit betaalde bedragen
Selah‐weekend
Overlopende activa

31‐12‐2012
473

2.299

0

0

Liquide middelen
Rabobank 1548.52.015
Rabobank 3630.753.027
Kas

31‐12‐2011

473

2.299

31‐12‐2012

31‐12‐2011

1.967
0
9

667
0
0
1.976

667

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand per 31‐12‐2011
Aanvulling diaconale reserve
Afnames
Stand per 31‐12‐2012

955
‐106
748
101

Diaconale reserve
Stand per 31‐12‐2011
Toevoegingen
Afnames
Aanvulling vanuit algemene reserve
Stand per 31‐12‐2012

Kortlopende schulden
Overige schulden
Rente en bankkosten
Kosten Selah‐weekenden

Voorontvangen bedragen
Bijdragen Selah‐weekenden

152
200
458
106
0

31‐12‐2012

31‐12‐2011

5
296
301

7
0
7

2.047

1.852

2.047

1.852

2.348

1.859

Toelichting op de staat van baten en lasten
bedragen x € 1,‐

BATEN

2012

2011

Algemene Giften

277

2.649

Bijdragen Diaconale projecten

200

0

8.066

0

Bijdragen Selah activiteiten

8.543

2.649

LASTEN
Kosten Diaconale projecten
Kosten Selah activiteiten

458
7.440

261
0
7.898

Overigen kosten:
Opleidingen
Boeken/Tijdschriften/Muziek
Contributies en verzekeringen
Kantoorkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

295
46
128
254
37
890

261
0
80
130
48
26
903

1.650

1.187

Bestemming resultaat boekjaar
Het bestuur heeft van het resultaat over het boekjaar 2012 een bedrag van € 748 ten laste gebracht
van de algemene reserve en een bedrag van € 257 ten laste gebracht van de diaconale reserve.

