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VOORWOORD

Stichting Help Straatkinderen (SHS) kijkt met dankbaarheid terug op 2012. Het was een intensief jaar, 
waarin heel veel is gebeurd. We mochten mooie projecten uitvoeren en zagen onze stichting groeien. 
Groei is geen doel op zich. Maar betekent wel dat we meer kunnen doen voor mensen die onze hulp zo 
hard nodig hebben en hier ook recht op hebben.

Tijdens onze projectreizen spreken wij vaak over onze motivatie: de liefde van Christus gestalte geven in 
concrete daden. Sociale gerechtigheid brengen waar geen gerechtigheid meer is. 
Recht maken wat krom is. 

En wat is er in Roemenië nog veel sociale ongerechtigheid. Het meest werden we dit jaar misschien 
nog wel getroffen door de aanblik van een baby (9 dagen oud) dat op moet groeien op de vuilnisbelt 
aan de rand van Cluj. De baby wordt verzorgd door een broertje, de ouders werken dag in dag uit op de 
vuilnisbelt om te overleven. 

Maar ook in Floresti horen we schrijnende verhalen en zien we hoe kinderen opgroeien in kansarme 
situaties. Met 10 mensen in een kleine hut moeten wonen, slapen op de grond, afval verzamelen in de 
stad om iets te kunnen eten en geen kans om je te ontwikkelen. Hoe uitzichtloos lijkt de situatie van die 
kinderen soms!

Daarom is het mooi dat er stichtingen zijn die deze nood zien, die deze kinderen zien en hier iets aan 
willen veranderen. Opnieuw danken we de Roemeense Stichtingen Fundatia ProRroma en Fundatia 
Charis voor de mooie samenwerking. 

Voor meer info over deze stichtingen:
www.stcharis.org
www.prorroma.org

In dit verslag kunt u lezen wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Daarnaast willen wij graag een 
financieel overzicht geven, omdat wij het belangrijk vinden om ook op financieel vlak transparant te zijn.
Zonder uw steun kunnen wij echter niets en daarom past het ons ook om hier opnieuw alle vrijwilligers 
en sponsoren te bedanken. Met uw bijdrage heeft u het verschil gemaakt in het leven van heel veel 
mensen. Wij hopen dat we komend jaar weer op uw bijdrage mogen rekenenen!
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ALGEMENE INFORMATIE OVER SHS 

SHS verbindt mensen. Er zijn veel mensen die graag wat willen doen en er is heel veel nood waar 
wat aan gedaan moet worden. We werken nauw samen met onze Roemeense partnerorganisaties, 
waardoor we goed weten waar onze hulp het hardst nodig is. Door vraag en aanbod te verbinden en 
nooit verantwoordelijk te zijn voor exploitatie, willen wij voorkomen dat we gevangen worden in een 
zorgvraag. Wij houden vast aan kortlopende projecten. Projecten die wel zijn ingebed in een bestaand 
zorgtraject, zodat we zeker weten dat de zorg doorgaat; ook als wij weg gaan.

Ontwikkelingswerk kan bestaan uit noodhulp, ontwikkeling en hervorming. Wij zijn op deze drie terrei-
nen actief door huizen te bouwen, te investeren in onderwijs en voedselprogramma’s aan te bieden. 
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van onze missie dat onze deelnemers rijker terug komen van 
een projectreis. Wij komen wat brengen, maar vaak komen we rijker terug. De vraag is niet altijd wat 
wij in Roemenië gaan doen, maar: ‘wat doet Roemenië met jou?’. Het is mooi om te zien dat onze deel-
nemers ervaringen opdoen die ze hun hele leven zullen herinneren. 

Het bestuur en de leden van SHS werken nauw samen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secre-
taris en penningmeester. Samen streven het bestuur en de leden de visie en na, en geven dit handen 
en voeten door actief te sturen op de kernwaarde van SHS. 
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TERUGBLIK OP DE GROOTSTE PROJECTEN EN 
BIJBEHORENDE FINANCIËLE INFORMATIE 

Een project kan pas doorgang vinden, als de financiële middelen ontvangen of toegezegd zijn. 
Jaarlijks ontvangt SHS giften van particulieren, kerken en instellingen. Hiervoor zijn wij onze dona-
teurs zeer dankbaar. Mede door deze giften zijn wij afgelopen jaar in staat geweest weer meer pro-
jecten te faciliteren. Hieronder treft u een terugblik op een viertal projecten.

1.KRIJT JONGEREN VOOR JONGEREN (I.S.M. FUNDATIA CHARIS, FLORESTI)

In maart heeft KRIJT (de jongerenafdeling van SHS) een houten jeugdhonk gebouwd voor de tieners 
uit de Romawijk in Floresti. Hier groeien veel tieners in armoede op, met weinig toekomstperspectief.
Fundatia Charis en SHS heeft voor hen een veilige plek gerealiseerd waar ze opgevangen kunnen 
worden, deel kunnen nemen aan tienerprogramma’s en zo uit de sleur van alledag komen. Bovendien 
gaat hier een preventieve werking van uit; de jongeren gaan niet op straat hangen en lopen minder 
risico’s op sociaal maatschappelijk gebied. Het is een prachtig jeugdhonk geworden waar de tieners 
erg blij mee zijn!

2.CABANA EN SPEELTOESTELLEN PATA 
RAT (I.S.M. FUNDATIA PRORROMA, 
CLUJ)

In mei heeft SHS in samenwerking met ProRroma 
een project uitgevoerd op Pata Rat, een Roma wijk 
aan de rand van een vuilnisbelt in Cluj-Napoca.
Hier wonen mensen die afhankelijk zijn van wat de 
vuilnisbelt hen biedt.

Volwassenen en kinderen werken dag en nacht op 
de vuilnisbelt om enig inkomen te vergaren.
Het was bijzonder om op deze schrijnende plek iets 
te mogen uitdelen van wat wij hebben ontvangen.
We mochten een huis bouwen voor een familie 
met 5 kinderen, hebben het dak van een ander 
huis vernieuwd en speeltoestellen geplaatst.
Daarnaast konden we allerlei kleine klussen uitvoe-
ren in de wijk.
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3.SAMENWERKING GREIJDANUS COLLEGE 
(I.S.M. FUNDATIA CHARIS, FLORESTI)

SHS is bijzonder dankbaar voor de nieuwe sa-
menwerken met het Greijdanus College in Zwolle. 
Docenten en leerlingen van de afdeling Techniek 
Breed zijn in september naar Roemenië gegaan 
om heel veel werk te verzetten. Er is een huis 
gebouwd voor een ouder echtpaar, er zijn huizen 
gerepareerd, er zijn kachels geplaatst en Funda-
tia Charis heeft een mooi nieuw hek gekregen. 
Voor de leerlingen was het in het begin wel even 
wennen. Een ander land, een andere cultuur en al 
die armoede.  Maar ze hebben ontzettend hard 
gewerkt en zijn van grote betekenis geweest voor 
heel veel mensen. Vanuit de overtuiging dat geloof 
het verschil maakt heeft het Greijdanus College 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk 
van SHS en Fundatia Charis.

4. WINTERKLAAR MAKEN VAN DE 
WIJK IN FLORESTI/VOEDSELPROJECT 
PATA RAT (I.S.M. FUNDATIA CHARIS 
EN PRORROMA, FLORESTI/CLUJ)

In oktober reisden zo’n 25 jongeren (met name 
uit de GKV Kampen-Noord) af naar Roemenië 
om de wijk in Floresti winterklaar te maken.  
Deze groep heeft een huis gebouwd, 5 kachels 
geplaatst, huizen geschilderd, kinder- en tiener-
programma’s georganiseerd, daken gerepa-
reerd, ramen en deuren geplaatst en allerlei an-
dere kleine klussen uitgevoerd. Hierdoor zijn veel 
families geholpen en kunnen ze de vaak strenge 
winters in Roemenië fatsoenlijk doorkomen.  Het 
was een intensieve week die veel met de deelne-
mers heeft gedaan.  
Onderdeel van dit project was ook een voedsel-
programma voor kinderen die op de vuilnisbelt 
in Cluj wonen. Elke dag ging een gedeelte van de 
groep naar de vuilnisbelt om 120 kinderen te 
eten te geven. Elk kind kreeg twee broodjes, fruit 
en een pakje drinken. Deze kinderen lijden echt 
honger en SHS is dankbaar dat we iets hebben 
kunnen doen en het project een vervolg krijgt! 
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5.SPONSORPROGRAMMA

SHS sponsort via Fundatia Charis twee 
tieners en één jongvolwassene in Floresti 
met (in totaal) een bedrag van €120,- per 
maand. Door deze bijdrage kunnen de 
jongeren hun studie volgen en zich ontwik-
kelen. Eén van deze jongeren werkt ook 
voor Fundatia Charis, waarbij ze o.a. heel 
betrokken is bij het kinderwerk en allerlei 
werkzaamheden uitvoert die van groot be-
lang zijn voor de stichting. Omdat ze zelf uit 
een schrijnende situatie komt begrijpt ze 
de kinderen heel goed en is het een waar-
devolle kracht voor Fundatia Charis.

6.KAARTENPROJECT PATA RAT

Op de website van Frank en Rita Stout die voor 
ProRroma in Roemenië werken (www.zody.eu ) 
wordt dit project als volgt omschreven:

Het wenskaartproject richt zich op verschillende 
aspecten van het tienerdiscipelschap: ze leren 
verantwoording, bouwen aan hun eigen waarde, 
verdienen geld en ontwikkelen vriendschappen 
gedurende het programma.

De tieners naaien de kaarten, door voorgeprikte 
gaten met naald te verbinden. Dit precisiewerk 
brengt elegante handgemaakte kaarten voort, 
die verkocht worden in Nederland en Engeland. 
Aan het einde van de maand worden de tieners 
betaald voor hun werkzaamheden. Sommigen 
gebruiken dit geld om hun families te onderhou-
den, anderen nemen zelf het besluit over hoe ze 
hun geld uitgeven. 

Door met de tieners te werken en hen aan te 
moedigen de soms moeilijke patronen te begrij-
pen, wordt direct gewerkt aan hun eigenwaarde. 
Ze beginnen te beseffen dat ze mooie kaarten 
kunnen maken en in staat zijn zelf geld te kunnen 
verdienen. Daarnaast bouwen wij vriendschap-
pen met hen op, als we, al werkend, praten over 
de dingen die hen bezig houden. We praten over 
de problemen die ze tegen komen en moedigen 
ze aan de juiste keuzes te maken.

De Nederlandse verkoop van de kaarten wordt 
georganiseerd door SHS, die ook het microkre-
diet heeft verstrekt om dit programma startend 
te krijgen.

Lopende projecten van SHS

“Predik het evangelie, 
desnoods met woorden”

(franciscus van assisi)
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Uit de jaarrekening blijkt dat SHS circa EUR 4.500 financieel heeft bijgedragen aan de bovenstaande 
projecten. De totale baten en lasten van deze projecten bedroegen respectievelijk circa EUR 31.500 
en EUR 36.000. De financiële bijdrage van SHS aan deze projecten is mogelijk door de algemene 
giften (circa EUR 5.000) en door inzamelingsacties van derden (circa EUR 1.500). SHS is haar dona-
teurs erg dankbaar hiervoor. Door de  algemene giften en inzamelingsacties heeft SHS haar algeme-
ne kosten kunnen dekken en een bijdrage kunnen leveren aan projecten. Hierdoor is het resultaat over 
2012 ongeveer nihil.

De financiële situatie op balansdatum is overzichtelijk. De grote projecten zijn (financieel en operatio-
neel) volledig afgerond. De lopende projecten nemen verder geen rechten of verplichtingen met zich 
mee, de baten en lasten zijn volledig verantwoord in het jaar 2012.

Het eigen vermogen van de stichting is ten opzichte van vorig jaar in omvang nauwelijks veranderd: 
circa EUR 4.000. Dit komt door het genoemde resultaat. De samenstelling is wel veranderd. Ultimo 
2011 was EUR 1.380 ontvangen voor ‘Project Slaapzak’, welke in 2012 uitbetaald is. Tevens was 
in 2011 geld ontvangen voor Debora van der Wielen, die eveneens actief is in het omzien naar onze 
financieel minder bedeelde medemens. Ultimo 2011 waren nog niet alle giften aan haar overgemaakt, 
het restant bedroeg EUR 230. Voor beide bedragen is ultimo 2011 een totale bestemmingsreserve 
ad EUR 1.630 gevormd, welke ultimo 2012 niet meer bestaat omdat alle gelden overgemaakt zijn 
door SHS.

Door de werkwijze van SHS bestaan er geen risico’s en onzekerheden. Tevens zijn door de algemene 
giften en het niet aangaan van financiële verplichtingen, de risico’s beperkt tot het minimum. SHS is 
niet afhankelijk van externe financiering in de vorm van externe leningen.
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Overige informatie 

Als gevolg van de kleine omvang van SHS is de interne beheersing van een beperkt niveau. Om betrouw-
bare en toereikende informatie te verschaffen zijn verschillende taken en functies ingesteld, en door 
frequent overleg en nauwe betrokkenheid van zowel bestuur, leden als projectgroepen, is adequate 
informatievoorziening geborgd.

Informatie over onderzoek en ontwikkeling

SHS is niet actief in onderzoek en ontwikkeling, anders dan nodig voor het uitvoeren van haar doelstel-
lingen.

Toekomstparagraaf 

Voor komend jaar hebben we alweer een heleboel  plannen. In Floresti willen we een aantal huizen gaan 
bouwen en ook hopen we op Pata Rat weer projecten uit te kunnen voeren. Ook is het plan opgevat 
om een start te maken met een standaard voedselprogramma op de vuilnisbelt. Concreet houdt dit in 
dat we, in samenwerking met ProRroma en Charis, eenmaal per week 120 kinderen voorzien van een 
voedselpakket. 

Omdat het werk groeit is besloten dat Henk van der Lingen per 1 maart uitgezonden wordt naar Roe-
menië om full time aan de slag te gaan in Roemenië onder de vlag van Fundatia Charis. Namens SHS 
zal hij o.a. projecten gaan coördineren en het netwerk in Roemenië uit gaan breiden

SHS hoopt dat we hierdoor nog meer kunnen betekenen voor de allerarmsten in Roemenië. Wij zien uit 
naar komend jaar en voelen ons gesterkt door de zegen die wij afgelopen jaar hebben ervaren.

Veel van deze plannen zijn nog in de ontwikkelingsfase en wij houden u graag op de hoogte van het ver-
dere verloop van deze projecten. U kunt ons op verschillende manieren volgen:

www.helpstraatkinderen.nl
www.facebook.com/helpstraatkinderen
twitter: @SHSRomania

Namens Stichting Help straatkinderen,

Henk van der Lingen
Voorzitter
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      2012     2011
     EUR  EUR   EUR  EUR
     
     
Vlottende activa
     
Vorderingen       158                     - 
Liquide middelen   4.233     4.089 
     
       4.391     4.089
     
       4.391     4.089
     
     
Eigen vermogen   
   
Bestemmingsfondsen     220        230 
Bestemmingsreserves        -     1.380 
Overige reserves   3.832       -555 
Resultaat boekjaar      339     2.998 
     
       4.391     4.052
     
Kortlopende schulden             -               37
      
     
       4.391     4.089
     

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(VÓÓR RESULTAATBESTEMMING)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

       2012     2011
      EUR  EUR   EUR  EUR

Baten     
     
Baten uit giften    5.051     4.474 
Baten uit acties van derden   1.565     3.751 
Baten uit projectbijdragen van derden        33.430     4.146 
Overige baten             8              - 

     
Som der baten      40.064             12.371

     
Lasten

Projectlasten              39.129     8.796 
Overige lasten        596        577 
     
Som der lasten      39.725    9.373
     
Resultaat           339    2.998
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VERSLAGGEVINGSPERIODE

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 

TOEGEPASTE STANDAARDEN

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Organisaties zonder winststreven (RJ 640).

VERGELIJKENDE CIJFERS

De cijfers voor 2011 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken.

CONTINUÏTEIT

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2012

Algemeen
VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

De stichting is gevestigd te Kampen, Wollegras 4, 8265 CS.

De stichting heeft ten doel: armoedebestrijding , ontwikkelingswerk en gerichte hulp aan (straat)
kinderen en zwerfjongeren en hun families in Oost-Europa. De stichting richt zich met name op onder-
steuning van kinderen met een urgente en hoge zorgbehoefte.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- G.J. Brouwer
- J de Kimpe
- H. van der Lingen 
- C. van der Lingen 
- A. van der Lingen-Holtland
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
EN DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-bepa-
ling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige econo-
mische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen 
in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het eco-
nomisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevon-
den, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedra-
gen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouw-
baarheid van de bepaling van de waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten 
worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn over-
gedragen aan de koper. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 

Eigen vermogen

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedings-
mogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze 
beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Indien de 
beperking door het bestuur is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve. 

“BARMHARTIGHEID WIL IK, GEEN OFFERS”
HOSEA 6:6
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Baten en lasten

De baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit giften, projectbijdragen en overige baten.

Onder projectbijdragen wordt verstaan de overeengekomen bijdragen voor projecten. Normaliter 
overschrijden de projecten de balansdatum niet. Indien dit we het geval is, worden de mate waarin 
prestaties van een onderhanden project zijn verricht, bepaald aan de hand van de tot de balansdatum 
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien het resultaat 
van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten 
slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden ver-
haald. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten opgeno-
men.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is niet opgesteld, daar deze geen extra informatie verschaft ten opzichte van 
de balans, staat van baten en lasten en de toelichtingen daarop. 
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1. Liquide middelen

           2012  2011
             EUR    EUR
  
Rekening courant bank         2.233  4.089
Spaarrekening          2.000           -
   
  
           4.233  4.089
  
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

2. Eigen vermogen

BESTEMMINGSFONDSEN

Onder de bestemmingsfondsen zijn opgenomen:
           2012  2011
             EUR    EUR
  
Bestemmingsreserve D. van der Wielen      220      230

Het bestemmingsfonds is ontstaan uit ontvangen giften voor D. van der Wielen. De middelen zullen 
respectievelijk in 2012 en 2013 aan haar verstrekt worden.

BESTEMMINGSRESERVES

Onder de bestemmingsreserves zijn opgenomen:
           2012  2011
             EUR    EUR
  
Bestemmingsreserve Slaapzakactie             -  1.380

De bestemmingsreserve ‘Slaapzakactie’ is ontstaan uit een actie van derden, waaruit de stichting  
geld ontvangen heeft. Dit geld zal in 2012 ingezet worden aan de doelstelling van de stichting. 

OVERIGE RESERVES

Deze reserves staan ter vrije beschikking van de stichting. Zij is voornemens deze middelen te beste-
den in het kader van de doelstelling van de stichting.
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RESULTAAT BOEKJAAR

Dit betreft het behaalde resultaat over het boekjaar.

3. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN

Er zijn geen (on)voorwaardelijke verplichtingen ultimo balansdatum.

BELASTINGPLICHT

De stichting heeft geen belastingplicht met betrekking tot vennootschaps- en omzetbelasting. De 
stichting heeft geen personeel in dienst en is derhalve geen inhoudingsplichtige voor de loonbelasting 
en sociale verzekeringen.

4. Baten uit giften

           2012  2011
             EUR  EUR
  
Giften van particulieren        3.070  2.639
Giften van kerken en instellingen       1.886  1.305
Giften van bedrijven en organisaties          125     530
  
           5.061  4.474
  

5. Baten uit acties van derden

           2012  2011
              EUR    EUR
  
Emballageactie            145      -
Kidspraise             170      -
Bergzicht          1.250  1.750
Slaapzakactie               -  1.380
Talentenjacht               -      621
  
           1.565  3.751
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6. Projectbijdragen en -lasten

      2012     2011
        EUR       EUR

    Bijdragen Lasten  Per saldo Bijdragen Lasten Per saldo

Afgeronde projecten  
    
KRIJT jongeren voor jongeren     2.592    3.400     -808  
 
Cabana, speeltoestellen Pata Rat     4.495    6.167  -1.672   

Project september (Greijdanus)   11.199  11.199       -  
 
Winterklaar maken wijk Floresti, 
voedselproject Pata Rat    12.206  13.135    -929 

Diversen          -     1.380  -1.380  3.576  8.456          -4.880

      
Per saldo afgeronde projecten   30.492  35.281 -4.789  3.576  8.456          -4.880

Lopende projecten
 
D. van der Wielen        1.798     1.808      -10     570     340              230

Sponsorprogramma       1.440    1.140     -300

Kaartenproject Pata Rat                        600        - 600   

     
Per saldo lopende projecten       2.938    1.740     -910     570     340              230

      
Per saldo      33.430  39.129 -5.699  4.146  8.796          -4.650
      

7. Overige lasten

      2012  2011
        EUR   EUR
    
Informatieavond Charis          -     214

Contributies en bijdragen        24       27
Bankkosten       186     126

Algemene lasten       386     210
  
        596     577
  
PERSONEELSBESTAND

Gedurende het boekjaar 2012 was er geen personeel in dienst bij de stichting (evenals in 2011).
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STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING

Ingevolge artikel 4 van de statuten van de stichting staat het resultaat ter beschikking van het be-
stuur, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van – of storting in – een of meer 
algemene of bijzondere reservefondsen en -bestemmingen.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Voorstel is om het onverdeeld resultaat over het boekjaar toe te voegen aan:
- Bestemmingsfonds D. van der Wielen EUR 220
- Overige reserves EUR 119

Het vorenstaande is niet verwerkt in de jaarrekening 2012 van de stichting.
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