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Aan het bestuur van de

Stichting Hoog Tijd voor Andersom,

Langhoven 13,

6721 SR Bennekom.

Zwijndrecht, 15 april 201"5

Geacht bestuur,

Als penningmeester van de Stichting HoogTijd voor Andersom breng ik verslag uit met betrekking tot
de jaarrekening 2015.

Over 2015 heb ik de jaarrekening van de stichting samengesteld, waarin begrepen de balans met

tellingen €72.888,-- en de staat van baten en lasten sluitende met een batig saldo van€ 43.627,--

Aan de hand van de aan mij beschikbaar gestelde gegevens en mondelinge informatie heb ik de

jaarrekening van de Stichting HoogTijdvoorAndersom betreffende het kalenderjaar 2015

samengesteld.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Helma Nijssen, voorzitter
Arend Jan Nell, secretaris

Pieter Cornelis Penning, penningmeester

Werkgroepen

Ma rgreet Ros, kinderfysiothera peut

Hans Knies, huisarts,

Hankees Smit, huisarts NP, verzorgt tevens de financiële administratie

Belastingplicht
Zoals uit de oprichtingsakte blijkt is de stichting niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en

vennootscha psbelasti ng.

Op grond van mijn samenstelling van de jaarrekening ben ik van oordeel dat deze jaarrekening een

getrouw beeld geeft van de grootte van de samenstelling van het vermogen en van de uitkomsten

2015.
Dat de volledigheid van de verantwoording van het niet rechtstreeks per bank ontvangen bedragen

niet door mij kan worden vastgesteld, acht ik voldoende bekend.

Desalniettemin zijn de ontvangen bedragen op een dusdanige wijze verantwoord, dat dit voor mij

geen reden is om hier verdere opmerkingen over te maken.

Verder zijn de baten en lasten, voor zover mogelijk, door mij toegekend aan het jaar waar deze

betrekking op hebben.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

P.C. Penning AA

(Penningmeester)
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Stichtine Hoog Tiid voor Andersom

ALGEMEEN

Op L6 augustus 2012 werd middels notaris Hans Norbert Georg Moormann, notaris te Wageningen

opgericht de Stichting HoogTijdvoorAndersom.

De oprichters waren de heer H.C. Smit en mevrouw W.E.P. Nijssen, beide wonende te 6721 SR

Bennekom aan de Langhoven 13 .

DOEL

1-. De stichting zet zich in voor het bevorderen van gendergelijkheid met het doel in
ontwikkelingsgebieden gemeenschappen te faciliteren naar duurzamer, hoogwaardiger

bestaan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel

uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut
3. De stichting heeft geen winst oogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a het bevorderen van onderwijsmogelijkheden
b het ontwikkelen van gezondheidszorg

c het ondersteunen van de meest kwetsbaren uit de samenleving

d het aanbieden van programma's die gericht zijn op het versterken van competenties
e het opzetten en/of deelnemen in kleinschalige projecten en microkredieten om

inkomenspositie te verbeteren
f het samenwerken met organisaties díe een soortgelijk of aanverwant doel nastreven
g het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

BESTUUR

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste drie en

ten hoogste zeven natuurlijke personen

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.

Het niet voltallige bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur

ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan
ervan, voorzien

3 Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aanwijzen vormende het dagelijks bestuur

BELASTINGPLICHT

Gezien de aard van de activiteiten van de stichting is de stichting niet belastingplichtig voor de

omzetbelasting en vennootschapsbelasting

BESCHIKKING

Door de belastingdienst te's-Hertogenbosch is op 16 augustus 2012 een zo genaamde ANBI
beschikking afgegeven. Per genoemde datum wordt de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende lnstelling
KAMER van KOOPHANDEL

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer
ss86s666



Liquide middelen

Kasgeld

ABN AMRO bank rek crt

ACTIVA

Vlottende activa

ABNAMRO te vorderen rente rek no 48.LL.24.047

Stichting Hoog Tiid voor Andersom

Balans per 31 december 2015

(met vergelijkende cijfers 2014)

no 4l.03.71,.692

2015

€

*:

475

1,1,.872

60.000

72.347

72.888

10.928

61.960

72.888

2014

€

86

10.175

19.000

29.261

29.26t
======

1,.778

27.483

29.261

1.178

43.627

45.405

34.477

10.928

ABN AMRO bank spaarrekening no 48.11'.24.047

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

EiRen vermoRen

Ka pitaa I

Voorzieningen
Reservering gestarte en nog te starten projecten

TOTAAL PASSIVA

VermoRensvergeliikinE

Kapitaal per 31 december 201"4

Resultaat 2015

Besteed( reservering gestarte en nog te staren projecten)

Kapitaal per 31 december 2015
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Stichting Hoog Tiid voor Andersom

Toelichting op de balans per 31 december 2015.

ACTIVA

Vlottende activa
Vordering rente ABN AMRO bank rek no 48.11-.24.047

Liquide middelen
Saldi conform saldi laatste dagafschriften 2015.

PASSIVA

Eigen vermogen
Zie vermogensvergelijking blad 3

Voorzieningen

Odessa group

Developing new school building
Ranagala Baby Home "Send a Cow

Solar lampen 201.4

Pamoja project

€

541

10.928

€ 1.000

" 45.000

" 260
" 700
" 15.000
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stichtins Hooe Tiid voor Andersom

Staat van baten en lasten 2015

Projecten

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden
Reis en verblijfkosten
Diverse kosten

Financierineskosten
Bankkosten

Rente baten

BATEN

Algemene giften

Giften middels paypal

Notariële gift oprichters

Bijdragen lokale groepen

Bijdragen tbv bestemmingsfonds

LATEN

Resultaat

x) Zie specificatie bijlage 1

xx) Zie specificatie bijlae 2

€

LL.123

24

4500

350

46.288x) 62.285

16.823xx)

1,22

2.185

229 2.536

150

851 701.1.

18.658

43.627
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Stichting Hoog Tiid voor Andersom

Visie bestuur
Gezien de korte periode dat de stichting actief is, verheugt zij zich in het behaalde resultaat.

Ook over 2015 werd door het bestuur het credo gehanteerd,
"eerst financiering en dan uitgaven", wat resulteert in een zakelijke controle.

Door middelvan onze bedrijfsvoering is het bestuur ervan overtuigd de visie van de stichting
"HoogTijdvoor Andersom" te continueren.

Stichting Hoog Tiid voor Andersom

Bijlage 1

Specificatie biidrage aan het bestemmingsfonds 2015
St Peters Buriango school

Developing new school building
Ranagala Baby Home "Send a Cow"

Stichting Hoog Tiid voor Andersom

Biilage 2:

Proiecten 2015

Odese group

St Peters Burianga school

Developing new school building
Ranagala Baby Home "Send a Cow"
Solar lampen2Ol4
Vrouwengroup Misoro
Studie Beatrice Anyango Siwa

Keniaanse Office

Pamoja

€

300

41.558

4.430
46.288

€

1.346
640

1.2.563

70
'J.4

1.25

1.103

920
42
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Stichting Hoog Tiid voor Andersom

Ondertekening voor akkoord van de jaarrekening , aldus opgemaakt te Zwijndrecht, en getekend

te Bennekom op 15 aprll 201-6

'jssen, voorzitter

A.J.lryetl, secretaris,

//'-' ),
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