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Jaarverslag 2015

VOORWOORD
Het jaar 2015 is bepaald door uiteenlopende feiten en gebeurtenissen. Een aantal
bijzondere projecten is gerealiseerd, zoals het project “renovatie ontmoetingscentrum,
badhuis en toiletten in Batken” in het zuidwesten van Kirgizië, voor het eerst een project
samen met Wilde Ganzen. Verder zijn we erin geslaagd fondsen te werven voor de
aanschaf van medische apparatuur voor de grootste kraamkliniek in de hoofdstad
Bishkek. Beide projecten zijn opgeleverd in september (zie ook pagina’s 8 en 9) in
aanwezigheid van onze secretaris en de honorair consul, mevrouw Elena Yun.

Veel aandacht vroegen en vragen de gevolgen van de politieke, financiële en
economische situatie van Kirgizië. Deze situatie is er in 2015 niet beter op geworden,
hetgeen zijn weerslag heeft in de sterke devaluatie van de Kirgizische munteenheid (de
“som” = KGS) ten opzichte van de US$ zo’n 25%.
In 2015 is Kirgizië officieel lid geworden van de door Rusland geïnitieerde Euraziatische
Economische Unie (EEU), waarvan naast Rusland ook Kazakhstan, Wit Rusland en
Armenië deel uitmaken. De EEU heeft als doel een nieuw machtsblok te vormen naast de
Europese en Chinese economische grootmachten door middel van economische integratie en
een gemeenschappelijke markt. Dit moest voor Kirgizië leiden tot meer export naar deze
EEU-landen, maar door de huidige zwakke economieën van Rusland en Kazakhstan
stagneert die export. Daarnaast hebben de nieuwe belastingtarieven en de devaluerende
munteenheid een prijsopdrijvend effect op de invoer van grondstoffen vanuit China en
Turkije.
De in onze jaarverslagen van 2013 en 2014 genoemde in voorbereiding zijnde wet om
NGO’s die financiering uit het buitenland ontvangen “onder curatele te stellen” blijft op
de achtergrond aanwezig.
Dit alles heeft ertoe geleid dat enerzijds de doelgroepen van de lokale NGO’s waarmee
Stichting Elnura samenwerkt (de hulpbehoevende ouderen en de straatkinderen) steeds
groter worden en dat anderzijds de inkomstenbronnen opdrogen. In het hoofdstuk
“Vooruitblik” op pagina 14 meer over hoe wij hierop denken in te spelen.
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Ondanks deze zorgelijke ontwikkelingen trekken veel partijen hun handen af van Kirgizië.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking beschouwt Kirgizië
niet meer als partnerland met als gevolg dat na een afbouwperiode Kirgizië geen steun
meer krijgt. Een ander negatief effect van het bezuinigingsbeleid van het ministerie is dat
grote Nederlandse NGO’s aanzienlijk minder subsidie krijgen en genoodzaakt zijn zich
o.a. uit Kirgizië terug te trekken.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stichting Elnura. Ook in 2015 konden wij weer op hun
medewerking rekenen. In april voegde Milou van Oene zich bij het team. Zij neemt de
zorg voor onze Facebookpagina voor haar rekening.
In augustus is de heer Gert Meijer in het bestuur opgenomen. Hij heeft een achtergrond
als accountant en vervult de functie van penningmeester, die tot die tijd werd vervuld
door Jeroen Mol (zie ook hoofdstuk “Bestuur en Organisatie” op pagina 5).
Met enige zorg kijkt het bestuur naar de toekomst, maar hoopt en verwacht met velen
invulling te kunnen blijven geven aan de doelstelling van Stichting Elnura.
Het bestuur van Stichting Elnura
31 maart 2016
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1. DOELSTELLING
De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt:
Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de
beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een maatschappelijke
sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten van de zwakkeren en waarin
burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde doelen kunnen verwezenlijken. De
doelgroep bestaat uit zelfstandige sociale organisaties die gericht zijn op opvang en
verzorging van hulpbehoevende jongeren en ouderen.
Aan het realiseren van deze doelstelling geeft de stichting vorm in nauwe
samenwerking met Babushka Adoption en Center for the Protection of Children, beide
in Bishkek. Deze lokale NGO’s zetten zich in om onder de armoedegrens levende
ouderen respectievelijk al dan niet dakloze straatkinderen een beter leven te bieden.
a. Meer over Babushka Adoption (BA)
BA verleent steun aan babushka's (oma's) en dedushka's
(opa's) die met hun kleine pensioen niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Het werkgebied is de
regio Batken (ZWKirgizië), de hoofdstad
Bishkek en het dorp Belovodskoye (dichtbij
Bishkek). BA biedt sociale en financiële
ondersteuning, bevordert de mobilisatie van
ouderen en promoot bewustwording van de
problemen waarmee ouderen geconfronteerd
worden, bij de bevolking en bij de lokale en
nationale overheid van Kirgizië.
De in het voorwoord beschreven situatie heeft in
het laatste kwartaal van 2015 voor BA gevolgen gekregen. Fondsen/subsidies voor de
financiering van de basisorganisatie bleven sterk achter. De directie van BA zag zich
daarom genoodzaakt forse bezuinigingen door te voeren. De organisatie is sterk
afgeslankt en alle inspanningen richten zich nu op het verkrijgen van de
noodzakelijke financiering. Het adoptieprogramma van babushka’s/dedushka’s blijft
doorgaan.
b. Meer over Center for the Protection of Children (CPC)
Deze NGO heeft als belangrijke missie een bijdrage te leveren aan
de opvang, begeleiding en re-integratie van werkende al dan niet
dakloze straatkinderen en ze de kans te geven een goede
toekomst op te bouwen. Kinderen moeten vaak werken voor het
gezinsinkomen en kunnen niet naar school. Deze werkende
kinderen vanaf 6 jaar vormen de doelgroep van CPC en zijn te
verdelen in:
 dakloze kinderen, die hun ouders verloren hebben of van huis
zijn weggelopen, omdat het op straat veiliger is dan thuis,
 niet dakloze kinderen, die veelal de enige kostwinner zijn van het gezin.
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CPC zorgt voor directe opvang en begeleiding
van deze kinderen en – waar mogelijk – van
hun ouders. Alles wat nodig is voor
resocialisatie van de kinderen krijgt aandacht.
Dit strekt zich uit van trainingen, sociale en
psychologische begeleiding tot het verstrekken
van een warme maaltijd gedurende 365 dagen
per jaar.
Daarnaast zet CPC zich in om de problematiek
bij de lokale en nationale overheid onder de
aandacht te brengen en ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dit doet CPC
samen met andere NGO's, de ouders van de kinderen en de kinderen zelf.
Aanvullende informatie over de werkwijze en de activiteiten van beide NGO’s is te
lezen op de website van Stichting Elnura en op die van BA en CPC zelf (in het Engels
en Russisch).
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE
a. Bestuur
Op 31 december 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter a.i./secretaris : mevrouw Aleid (A.H.) van der Spek
Penningmeester
: de heer Gert (G.) Meijer
Lid
: de heer Jeroen (J.) Mol

Aleid van der Spek

Gert Meijer

Jeroen Mol

In mei 2015 heeft de heer Jeroen Mol te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap
na ruim zeven jaar te willen beëindigen. In juli hebben wij de heer Gert Meijer bereid
gevonden toe te treden tot het bestuur en de functie van penningmeester te
aanvaarden.
Tot eind van het jaar heeft het bestuur nog van de deskundigheid en inzet van de
heer Jeroen Mol gebruik mogen maken. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn
getoonde inzet en betrokkenheid en wensen hem voor de toekomst alle goeds.
b. Organisatie
Stichting Elnura is opgericht bij notariële akte van 4 februari 2004. De stichting is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09140732. Stichting Elnura is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften en donaties aan de stichting kunnen dus worden afgetrokken voor de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Per 1 januari 2016 is er een vacature in het bestuur, waarvoor naarstig naar invulling
wordt gezocht.
c. Vrijwilligers
Dankzij de geheel belangeloze inzet van bij de stichting betrokken vrijwilligers is het
ook in 2015 weer mogelijk geweest elke gedoneerde euro voor 100% te besteden aan
het door de donateur aangegeven project. Het bestuur wil dit graag continueren en
roept daarom belangstellenden op vrijwillig een steentje bij te dragen.
Er zijn veel uiteenlopende werkvelden om als vrijwilliger, al dan niet als bestuurslid,
aan de slag te gaan. Het kan gaan om administratieve taken, PR-activiteiten, het
schrijven van projectvoorstellen, fondsenwerving, secretarieel werk, het onderhouden
van de website, het verzorgen van drukwerk en andere zich ad-hoc voordoende
werkzaamheden.
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Helpt u mee?
Iedereen die denkt belangeloos een bijdrage te kunnen leveren is van harte welkom.
Uw woonplaats is niet belangrijk, omdat het meeste kan gebeuren via de digitale
snelweg. Wie mag het bestuur in 2016 welkom heten? Neem contact op met een
mailtje naar aleid@elnura.nl of via het contactformulier op onze website.
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3. PROJECTEN
a. Center for the Protection of Children (CPC)


Financiële adoptie van door CPC opgenomen kinderen om hen de mogelijkheid te
geven naar school te gaan (€ 100 per jaar), is een doorlopend, belangrijk project.
Onderwijs is een basisrecht voor elk kind en geeft ze de mogelijkheid zich te
ontwikkelen en tot weloverwogen keuzes te komen. Het schooljaar 2015/2016 is
gestart met 30 (2014/2015: 25) vanuit Nederland gesponsorde kinderen. Wij
prijzen ons gelukkig dat een groot aantal hiervan permanente adopties zijn op
basis van een door de belastingdienst erkende schenkingsovereenkomst.



De fietstocht van de studenten van St. Andrew’s University uit Schotland zit erop.
Tijdens hun vaak zware tocht konden ze een beetje op adem komen tijdens een
kort verblijf bij CPC. Enige citaten uit hun ‘team blog’:
“We are staying at the Centre for the
Protection of Children in Bishkek, which
the charity Elnura support. The kids
and staff are amazing and we can’t
wait to spend tomorrow with them …..”
“What an amazing day!
To be able to see and hear what the
Centre for the Protection of Children do
and to meet both the friendly staff and
children.”
Met nieuwe energie is daarna het laatste
deel van de tocht afgerond. De
toegezegde donatie is nog niet
ontvangen. Deze is begin 2016 te
verwachten en is 50/50 bestemd voor het
voedselproject (één warme maaltijd 365
dagen per jaar voor alle in het CPCprogramma opgenomen kinderen) en
voor het vervangen van verrotte kozijnen
met enkel glas door kunststof kozijnen
met dubbel glas in het huis waar de
dakloze straatkinderen zijn opgenomen.



In april hebben wij een aanvraag ingediend voor de educatie van door CPC in haar
programma opgenomen kinderen bij
Kringloopwinkel Re-Sell in
’s-Gravenzande. Deze kringloopwinkel
schenkt 100% van de nettowinst aan
het goede doel wereldwijd. Tijdens een
bijeenkomst van Re-Sell op
14 november mochten wij een cheque
van € 2.500 in ontvangst nemen.
Hiervan gaan drie kinderen gedurende
drie jaar naar school.

Jaarverslag 2015 - Pagina 7

Jaarverslag 2015



Kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk heeft in maart onze aanvraag
ontvangen voor een bijdrage in de
kosten van het vervangen van de
verrotte raamkozijnen met enkel glas in
kunststof kozijnen met dubbel glas in de
opvang van de dakloze kinderen. Ook
deze kringloopwinkel schenkt de nettoopbrengst van de winkel aan goede
doelen over de hele wereld. Een interne
reorganisatie bij De Groene Ezel heeft
ertoe geleid, dat niet eerder dan in 2016
een beslissing genomen zal worden over
onze aanvraag.

b. Babushka Adoption (BA)


Het adoptieprogramma om onder de armoedegrens levende babushka’s (oma’s)
en dedushka’s (opa’s) een menswaardig bestaan te
bieden is een kerntaak van BA.
Per 31 december 2015 werden 36 (31-12-2014: 42)
ouderen gesponsord vanuit Nederland. De teruggang
in ‘geadopteerde’ ouderen is mede veroorzaakt door
overlijden van sponsors.
In de loop van 2015 heeft Babushka Adoption
moeten besluiten de jaarbijdrage voor het sponsoren
van een hulpbehoevende oudere te verhogen van
€ 150 (= € 120 voor de oudere en € 30 voor sociale
begeleiding) naar € 180 (= € 144 voor de oudere en
€ 36 voor sociale begeleiding) per jaar. Deze
verhoging geldt in beginsel voor nieuwe sponsors.
Het was goed te constateren dat een aantal van de
bestaande trouwe sponsors hun bijdrage vrijwillig
verhoogd hebben naar € 180 per jaar.



In 2015 is de renovatie gerealiseerd van een theehuis in Batken tot een goed
geoutilleerd ontmoetingscentrum voor ouderen met daarbij de bouw van een
badhuis en toiletten. De
financiering hiervoor was
in 2014 al rond gekomen
in een samenwerking met
Wilde Ganzen, Babushka
Adoption en de lokale
overheden en inwoners.

Met de extra donaties kon het centrum
zodanig worden ingericht dat er
opleidingen, workshops, vergaderingen
kunnen worden gehouden.
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Bij de heropening in september
werd de secretaris van Stichting
Elnura samen met de honorair
consul, mevrouw Elena Yun,
verwelkomd door de burgemeester
en een afvaardiging van lokale
verenigingen, voorafgegaan door
meisjes en vrouwen in plaatselijke
dracht. Veel blije, stralende
gezichten van dankbare ouderen
gaven de ultieme kleur aan deze
ontvangst.
De eindrapportage aan Wilde
Ganzen is ingediend en mondeling
goedgekeurd. De schriftelijke
bevestiging daarvan is begin 2016
ontvangen.
c. Diversen
Op verzoek van onze honorair consul is
Stichting Elnura in de eerste helft van dit jaar
op zoek gegaan naar fondsen voor de aanschaf
van medische apparatuur voor de grootste
kraamkliniek in Bishkek. Daarin zijn we
geslaagd en het resultaat konden we ter plaatse
in ogenschouw nemen.
Twee stoomsterilisatoren en twee
waterdistilleerapparaten kunnen van de
wensenlijst van de kliniek worden geschrapt.
De geneesheer-directeur (tevens anesthesist),
het hoofd van de afdeling Bishkek van het
Ministerie van Gezondheid, een vertegenwoordiger van de leverancier UniHelp,
medewerkers van de kliniek en de pers waren aanwezig bij de ‘oplevering’. Ook hier
ontmoetten we weer veel dankbaarheid.
Van Herwijnen Walking &
Outdoor in Zoetermeer en zijn
leveranciers schonken dozenvol
prachtige kleding voor de
hulpbehoevende kinderen en
ouderen van CPC en BA.
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4. FINANCIËN
De jaarrekening 2015 is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Deze is opgesteld aan
de hand van de “Richtlijn 650: Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
In 2015 heeft de stichting weer een aantal schenkingsovereenkomsten kunnen sluiten
voor zogenoemde ‘periodieke giften’. Dit zijn voor de gever belastingvriendelijke
giften en voor de stichting een versteviging van de basis, waarop het beleid vorm
gegeven kan worden. Deze manier van schenken kan zonder tussenkomst van een
notaris. Een schenkingsovereenkomst, die op onze website gedownload kan worden,
is voldoende om het belastingvoordeel te verkrijgen.
Wij willen gelden voor Kirgizië natuurlijk zo doelmatig mogelijk inzetten. De
bankkosten zijn de laatste jaren regelmatig gestegen. Om die reden is in 2015
gekeken naar alternatieven. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met
INTL-FCStone/financiële diensten, die tegen een gunstige koers en zonder
bankkosten gelden overmaken.
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5. COMMUNICATIE
a. Websites & Sociale Media
 Uit reacties blijkt dat de website een goede informatiebron is voor
belangstellenden.


De stichting is ook zichtbaar op de website van
° Kleine Goede Doelen, een afgeleide van Partin, de brancheorganisatie voor
Particuliere Initiatieven.
° Kennisbank Filantropie, beheerder van de Goede Doelen Monitor voor de
vastlegging van de gegevens, die voorwaarde zijn voor het verkrijgen en
behouden van de ANBI-status
° Zorgkompas – Het kompas in de wereld van Veteranenzorg.



Via LinkedIn hebben wij ons gepresenteerd op verschillende platformen.



In 2015 is een start gemaakt met onze Facebookpagina.

b. Pers
 In juli hebben we een gooi gedaan naar de NRC Charity Award.
Chriztee Media Art heeft geheel
belangeloos een advertentie
ontworpen. Van de 210
inzendingen zijn er 24 op de
shortlist gekomen. Helaas was
onze advertentie er niet bij.



De stichting maakt regelmatig gebruik van de mogelijkheid berichten te plaatsen
op de digitale versie van de Zoetermeerse uitgaven van het Streekblad en
Dichtbij.



Aan de heropening van het gerenoveerde ontmoetingscentrum inclusief de bouw
van een badhuis en toiletten in Batken/ZW-Kirgizië, is zowel op internet als in
lokale kranten aandacht geschonken. Een greep uit de in het Russisch geschreven
artikelen:
Avondkrant Bishkek
Video op internet



De uitreiking van de cheque door Re-Sell (zie pagina 7) heeft op webpagina’s van
regionale media uitgebreid aandacht gekregen.
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c. Publicaties
In februari is op de website via een notitie aandacht besteed aan de ontwikkelingen in
Kirgizië. Begin 2016 is een aangepaste versie gepubliceerd.
In 2015 verschenen drie Nieuwsbrieven, in maart (algemeen), juni (Werelddag tegen
Kinderarbeid) en oktober (reisverslag). Ze zijn terug te lezen via de website.
De donateurs voor het educatie programma van CPC-kinderen hebben in het begin
van het schooljaar een verslag gekregen over (de vorderingen van) de kinderen. De
zogenoemde permanente donateurs krijgen jaarlijks rechtstreeks een verslag
toegestuurd van het door hen ‘geadopteerde’ kind.
In mei en oktober zijn de donateurs van Babushka Adoption en andere bij BA
betrokkenen geïnformeerd over de algemene gang van zaken bij BA.
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6. CONCLUSIES
In 2015 heeft het bestuur nauw contact onderhouden met Babushka Adoption over en
veel energie gestoken in het project “renovatie theehuis” in Batken (zie ook pagina 8
en 9) om het zo goed mogelijk binnen het beschikbare budget gerealiseerd te krijgen.
Het was het eerste project van deze omvang op een locatie in ZW Kirgizië.
De veranderende omstandigheden, zoals beschreven in het voorwoord, hebben het
bestuur nadrukkelijk bezig gehouden om te kunnen bepalen hoe ermee om te gaan
en welk beleid te voeren.
Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Elnura,
de ouderen en de medewerkers van
Babushka Adoption en

de kinderen en de medewerkers van
Center for the Protection of Children

bedanken iedereen voor de - op welke manier dan ook - geleverde bijdragen en
getoonde betrokkenheid.
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7. VOORUITBLIK
De huidige economische situatie in Kirgizië (zie voorwoord) maakt het BA en CPC
moeilijk hun doelen waar te maken binnen de lopende begrotingen.
Bij Babushka Adoption heeft dit al geleid tot afslanking van de organisatie.
Daarnaast moet binnen afzienbare tijd de financiering voor deze afgeslankte
basisorganisatie worden gerealiseerd om de toekomst van deze NGO zeker te stellen.
Gelukkig is dat in de eerste maanden van 2016 rond gekomen.
Center for the Protection of Children kan de eindjes nog aan elkaar knopen. Er
dient zich echter een wezenlijk probleem aan met betrekking tot de voortzetting van
een project dat in 2014/2015 samen met andere lokale NGO’s is uitgevoerd,
gefinancierd door Dan Church Aid. Het project heeft als doel interne migranten
toegang te verschaffen tot de openbare diensten (school, medische en sociale zorg,
sociale voorzieningen), enerzijds door interne migranten mondiger te maken en
anderzijds door de lokale, regionale en nationale autoriteiten bewust te maken van
hun verantwoordelijkheden.
Helaas trekt Dan Church Aid zich versneld terug uit Kirgizië en heeft zij haar
toezegging aan CPC ingetrokken om de voortzetting van het project in 2016 te
financieren. Om de tot nu toe bereikte resultaten niet in gevaar te brengen wil CPC
toch met man en macht proberen er in 2016 mee door te gaan.
Sinds 1 september 2015 is een nieuwe overheidsmaatregel van kracht. Het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen heeft voor alle kinderen het dragen van een
schooluniform verplicht gesteld. Deze maatregel moet de sociale ongelijkheid tussen
leerlingen wegnemen. Jammer genoeg moeten de ouders van de kinderen zelf de
aanschaf van het uniform bekostigen en binnen de huidige grote sociale ongelijkheid
is dit voor veel ouders een groot probleem. Daarom heeft CPC besloten zich ervoor in
te spannen dat alle in het CPC-programma opgenomen kinderen een schooluniform
krijgen. Een uniform van goede kwaliteit kost tussen € 30 en € 33.
Deze maatregel leidt tot een verhoging van de jaarkosten om de kinderen naar school
te laten gaan.
Het bestuur van Stichting Elnura zal haar wervingsacties in 2016 in het bijzonder
richten op:
 de continuïteit van de basisorganisatie van Babushka Adoption,
 het adoptieprogramma van onder de armoedegrens levende ouderen
 de voortzetting van het CPC-project met betrekking tot de promotie van de
rechten van de kinderen van interne migranten.
 het adoptieprogramma dat het de in het CPC-programma opgenomen kinderen
mogelijk maakt naar school te gaan.
Het hoopt hiermee – mede door de grote betrokkenheid van sponsoren - ook in 2016
een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een beter leven nu en in de toekomst
voor onder de armoedegrens levende babushka’s en dedushka’s en op straat levende
en werkende kinderen in Kirgizië.

Laten we weten wie we zijn:
vreemdelingen op aarde,
mensen onderweg,
aangewezen op elkaar
(anoniem)
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B A L A N S 31-12-2015
31-12-2015
€
ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2014
€

139,52
18.036,90

24.935,26

18.176,42

24.935,26

PASSIVA
Bestemmingsfondsen
Specifiek:
Medische apparatuur
Kraamkliniek #2 Bishkek

1.823,20

-

Leerlingadoptie > Re-Sell
Voedselprogramma
Leerlingadoptie >diverse vrijwilligers
Onderhoud ramen shelter
Totaal bestemmingsfondsen CPC

1.800,00
162,00
61,20
2.023,20

53,00
61,20
114,20

Babushka Adoption(BA):
Adoptieprogramma
Project Batken/Wilde Ganzen
Project Batken
Totaal bestemmingsfondsen BA

1.650,25
1.650,25

300,00
9.930,71
995,00
11.225,71

3.679,77
9.000,00
12.679,77

4.095,35
9.500,00
13.595,35

18.176,42

24.935,26

Center for the Protection of Children
(CPC):

Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserve BA
Totaal reserves
Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
2015
€

2014
€

€

€

BATEN
Uit eigen fondsenwerving
SPEC Medische apparatuur
Kraamkliniek #2 Bishkek
CPC Voedselprogramma
CPC Leerlingadoptie
CPC Onderhoud ramen shelter
BA adoptie
BA Project Batken
BA bestemmingsreserve

19.500,00
4.656,50
4.821,50
206,89

976,00
3.194,80
61,20
5.021,65
995,00
9.500,00
29.184,89

Uit gezamenlijke fondsenwerving
BA Project Batken/Wilde Ganzen
Overige baten
Giften tbv kantoororganisatie
Rente bank

19.748,65

-

1.088,84
177,01

9.930,71

511,32
65,45
1.265,85
30.450,74

Totaal baten

576,77
30.256,13

LASTEN
Besteed aan:
SPEC Medische apparatuur
Kraamkliniek #2 Bishkek
CPC Voedselprogramma
CPC Leerlingadoptie
CPC Onderhoud ramen shelter
BA Project Batken / Wilde Ganzen
BA Contract project
BA adoptie

17.676,80

976,00
3.141,80
-

2.747,50
9.930,00
1.718,09
3.471,25

4.721,65
35.543,64

Kantoororganisatie:
Reiskosten algemeen
Reis-/verwervingskosten

8.839,45

562,17
345,22

317,40
26,40

Kantoorkosten
(drukwerk,porto,kopiëren,PR)

181,45

181,92

Bankkosten
Website, bouw & onderhoud

222,10
355,00

221,15
470,95

1.665,94

1.217,82

Totaal lasten

37.209,58

10.057,27

RESULTAAT

(6.758,84)

20.198,86

Bijlage bij Jaarverslag 2015 - pagina 3/4

2015
RESULTAATSBESTEMMING
Toegevoegd aan:
Bestemmingsreserve
Babushka Adoption
Bestemmingsfondsen
Onttrokken aan:
Bestemmingsfondsen
Algemene reserve

2014

(500,00)

9.500,00
11.339,91

(5.843,26)
(415,58)
(6.758,84)

(641,05)
20.198,86
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TOELICHTING bij Balans 31-12-2015 en Staat van baten en lasten 2015
Algemeen
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig geen
beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.
Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Fondsen
Als door derden middelen aan de stichting zijn verstrekt waaraan een specifieke
aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans gepresenteerd als
bestemmingsfonds.
Reserves
Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor het doel
van de stichting dan wel – bij eventuele liquidatie – voor een soortgelijk doel.
In aansluiting aan de regelgeving inzake de jaarverslaggeving van fondsenwervende
instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves in de balans
aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande middelen zullen worden
aangewend.

