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1

JAARVERSLAG
FINANCIEEL

1.1 Algemeen
op 4 april2001en bij akteverledenvoornotaris
StichtingChancEdwerdopgericht
Huijbregts
te Vlijmen.
S. Albertsvan Notar:iskantoor
OostBrabantte 's-Hertogenbosch
De Stichtingis bij de Kamervan Koophandel
17134594.
onderdossiernummer
ingeschreven
1.2
Bestuur
Hetbestuurwordtgevormddoorde volgendepersonen:
. F. Ladrero- voozitter
- secretaris
. R. Pijnenburg
. A.M.vanOmmen- penningmeester
en anderevrijwilligers
ChancEdmetêen aantaladviseurs
werktStichting
Daarnaast
uitte voeren,
werkzaamheden
om verschillende
(zowelin Nederland
als in de Filippijnen)
vande oudersen
en begeleiding
de administratie
zoalsde fondsenwerving,
geschiedt
in
en bewustwording
Voorlichting
kinderenin de Filippijnen.
schoolgaande
principedoorallebetrokkenen.
1.3 Controle
jaarverslag
en
en gecontroleerd
doorde penningmeester
is opgesteld
Hetfinanciële
en R.
A. van Ommen(penningmeester)
akkoordbevondendoorF. Ladrero(voorzitter),
(secretaris).
Pijnenburg
Fiscalepositie
Stichting
ChancEd
Ondernemingen
Op I januari2008heeftde Belastingdienst
(ANBI).
instelling
als algemeennutbeogende
aangemerkt
verbonden:
zijnde volgendevoorwaarden
Aan de rangschikking
o de feitelijke
dienenaltijdin overeenstemming
vande instelling
werkzaamheden
doel.
te zijnmet hetstatutaire
. van de statutenwijzingen
voorafin kennisgesteld.
wordtde Inspecteur
jaarstukken
. elkjaarwor:dteenafschrift
vande, doorhetbestuurgoedgekeurde,
overlegd.
alsmedeeenopgavevande namenen functiesvande bestuursleden
wordt
. vanschenkingen
dan hetbedragvande vrijstelling
welkemeerbedragen
binnen2 maandenna datumvanschenking
doorde instelling
gedaan.
schenkingsaangifte
1.4
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2

2014
JAARREKENING

in de Filippijnen
Hetgebrokenboekjaarlooptparallelmethetschooljaar
van l juli2O14tlm30juni2015.

2.1

VermogensposiÍÍe

De Stichtinghadaan heteindevan hetvorigeboekjaar2013(d.d.30juni 2014)een batig
Aan heteindevandit boekjaaris een nadeligsaldoontstaanvan
saldovan€ 22.900,33.
waarmeehettotalesaldoper30juni2015staatop€ 21.182,17.
€ 1.718,16
van€ 9.456,24+ het
vande kasen de courantebankrekening
Ditomvathettotaalbedrag
gestortebedragop de algemenereserve/garantiefonds
van€ 9.500,-+ de totalerente
ten bedragevan€ 2.225,93.
op de algemenereserve/garantiefonds
waarcioor
de
Hetstrevenis om te komentot de vormingvaneengarantiefonds
minimaal1 jaar kanwordengegarandeerd.
studiebeurzen
van de verleende
continuiteit

2.2

Resultatenrekening2014

gevoerdmeteeneenvoudig
administratie
wordtfinanciële
Binnende Stichting
vande Stichting.
is methetontwikkelingsstadium
dat in overstemming
rekeningschema
gevoerdeacties,kinderen
gevoerdoverdonateurs,
Daarnaast
wordenookadministraties
die
en de notulenvanvergaderingen
bereikteresultaten
in hetstudieprogramma,
zijnvoorditverslag
Dezeadministraties
allemaalin eendatabasewordenopgeslagen.
op
zijnveeldetailsgepubliceerd
echternietrelevant.In hetkadervande transparantie
nieuwsbrief
wordt
Ookin onzeregelmatige
onzewebsite:www.chanced.nl.
verantwoording
afgelegd.
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2.2,1 Boekjaar2014in €
Credit

Debet
TELEFOON/FAX/TNTERNET

86,26

DRUKWERKETC.

99,46
5.500,00

TRINIDAD
BESTEDINGEN

350,0 0

GUIMARAS
BESTEDINGEN
GIFTPARTICULIER
GIFTBEDRIJF

L.770,50
90,00

GIFTLIIFRENTE

1.250,00

GIFTSCHOOL

1.071,33

GIFTSTICHTING

2.175,00

RENTEBATEN

L52,24
130,61

KOSTEN
BANK

2.060,90

BATENENLASTEN
OVERIGE

6.509,O7

TOTAAL

8.227,23

i

t*---.

-L.7t8,L6

lr4rgo-

2.2.2 Toelichting op de Resultatenrekening

500x Bestedinoen

500x.
ondergrootboekrekening
wordtgeregistreerd
Hetverlenenvan studiebeuzen
statistische
zodatwij hieruiteenvoudig
ledereregioheefteeneigengrootboekrekening
aankinderenen kleinschalige
De totalebesteding
kunnendestilleren.
informatie
verdeeltover:
€ 5.850,00,
is dit schooljaar
schoolprojecten
. 5000Bestedingen
projecten
Trinidad: € 5.500,00aan129kinderen/
. 5006Bestedingen
projecten
Guimaras:€ 350,00aan25kinderen/
Calbigais alleendit boekjaargeengeldmeergestuurd,
Bij hetproject5001Bestedingen
er zijnwel donatiesverantwoord.
Dit projectis
Bacolodzijnvolledigverantwoord.
aan project5002Bestedingen
Donaties
afgesloten.
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800x Giften
en
actiesdooronzebestuurleden
uitfondswervende
Allegiftenwordengegenereerd
te creëren,
draagvlak
Hetstrevenis om zoveelmogelijkmaatschappelijk
vrijwilligers.
(maatschappelijk
bedrijfsleven
als bij hetcommerciële
zowelbij personenen instellingen
langdurig
aanonste bindendoor
Wij proberenom donateurs
verantwoord
ondernemen).
het publiceren
ondervindt,
die onzedoelgroep
voorlichting
te gevenoverde problemen
en
van lijfrenteovereenkomsten
van bereikteresultaten
en via het aanbieden
incasso's.
automatische
t.o.v.2013gedaaldmet€ 6.616,97naar
vangiftenis dit schooljaar
De totaleontvangsten
€ 6.356,83:
. 8000GiftParticulieren:
(daling
t.o.v.2013)
van€ 1.443,30
€ 1.770,50
. 8001GiftBedrijf:
gift
90,00(geen in 2013)
€
. 8002GiftMachtiging: €
0,00(in2013warener nogmachtigingen)
. 8003GiftLijfrente:
€ 1.250,00
. 8005GiftScholen:
(stijging
van€ 71,33)
€ 1.071,33
. 8006GiftStichtingen: € 2.175,00(dalingvan€ 3.975t.o.v.2014)
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