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Bestuursverslag
Statutaire naam en overige gegevens
Stichting Guardian Angels Nederland
Statutire zetel:
Gemeente Apeldoorn
Postadres:
Postbus 1 23, 2740 AC Waddinxveen
Telefoon:
085-8000031
Website:
www.guardian-angels.nl
E-mailadres:
info@guardian-angels.nl

Oprichtingsgegevens
Akte van oprichting 1 0-1 2-2004.
Bestuurssamenstelling in 2013
Naam

Dhr. F.P. Riphagen
Dhr. M. Timmer
Dhr. K. Meijerink

Plaats
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

Functie
Voorzitter
Kascontroleur
Kascontroleur

Uit functie treding
n.v.t.
31 -1 2-201 3
31 -1 2-201 3

N.B. Per 02-01 -201 4 is deze samenstelling gewijzigd

Doelstelling van de stichting
Stichting Guardian Angels Nederland is opgericht in 2000 met als doel; service en ondersteuning
verlenen bij voornamelijk Christelijke evenementen. Vanaf 2009 is de Stichting verbonden aan
diverse organisaties in Burkina Faso waar de financiële en materiële opbrengsten worden
gebruikt voor diverse medische- en trainings-doeleinden om het leven te verbeteren van (lokale)
bevolking.
Activiteiten 2013
In 201 3 hebben wij bij diverse evenementen mogen lopen zoals Opwekking, New Wine en Vrij
Zijn. Naast deze grote evenemensen hebben wij diverse kleine projecten mogen doen. De giften
hieruit hebben wij ingezet in onze projecten in Burkina Faso, Afrika. Onder andere, een
Ambulance en een container met hulpgoederen, in het jaarverslag kunt u hier meer over lezen.
ANBI
Stichting Guardian Angels Nederland is door de belastigingdienst als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) aangemerkt, giften zijn dus in deze hoedanigheid aftrekbaar.
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Jaarverslag Stichting Guardian Angels Nederland
201 3 is een druk jaar geweest, meer projecten waar wij als servicemedewerkers hebben mogen
dienen en weer mooie projecten in Afrika welke wij hebben mogen ontwikkelen. Om te beginnen
zien wij een continuïteit m.b.t. een aantal projecten: Opwekking, Betteld, Vrij Zijn (voorheen
Herstel). Daarnaast hebben wij ook een aantal nieuwe evenementen mogen bezoeken, onder
andere New Wine.
Voor wat Afrika betreft hebben wij twee belangrijke zaken kunnen volbrengen; er is dit jaar weer
een container op transport gegaan naar Afrika waarin wij als stichting een deel van hebben
kunnen inkopen, daarnaast hebben we dit jaar tevens een Ambulance mogen sturen.
Helaas is het niet gelukt om de container in 201 3 al
door de douane te krijgen maar wij hebben goede
hoop dat dit binnen afzienbare tijd verder
afgehandeld wordt. De ambulance heeft minder
voeten in de aarde gehad en is binnen korte tijd na
aankomst van de boot gehaald in Lome, Togo, en in
gebruik genomen. De ambulance heeft van de
overheid van Burkina Faso een kenteken gekregen
voor hulpverleningsvoertuigen, hierdoor is het dus
ook een door de overheid erkend hulpverleningsvoertuig.
Ook kleinschaliger hebben wij een aantal mooie dingen
mogen doen, een voorbeeld hiervan is de rolstoel verzorgen
voor een vrouw die tot dat moment zich moest voortbewegen
op 1 voet en 1 hand, de verhoging van de schoen voor iemand
die erg scheef liep. Allemaal mooie dingen die het leven van
personen mag veranderen, wij zijn dankbaar dat wij dit met
elkaar mogen doen.
Op marketing gebied hebben wij dit jaar ook het nodige werk verzet. In 201 2 is reeds de vraag
binnen het toenmalige bestuur gerezen of het geen tijd werd voor een verandering in de
complete huisstijl. Door de toenmalige projectgroep onder leiding van Anton Verschoor is in
februari de inzet gedaan naar het ontwikkelen van de nieuwe huisstijl. Na een aantal maanden
hard werken is zowel de huisstijl op papier als online drastisch veranderd; de nieuwe website is
1 7 mei online gegaan en heeft vanaf dit moment een record aan hits opgeleverd. Wij zijn
dankbaar dat Opwekking het weekend heeft mogen zijn waarin wij deze lancering hebben
mogen doen.
201 3 is ook een jaar van afscheid geweest, twee leden van het bestuur hebben hun taken
neergelegd en daarmee de posities vacant laten worden voor nieuwe bestuursleden. Met ingang
van 1 -1 -201 4 worden deze posities overgenomen door Anton Verschoor en Jonne Klaucke.
Wij zijn dankbaar dat dit jaar weer veel heeft mogen brengen, het is een intensief jaar geweest
voor ons allen in meerdere opzichten en daarmee zeer uitdagend. Wij zijn dan ook zeer
benieuwd naar de voortzetting in 201 4 en vertrouwen op God dat hij ons de wijsheid en kracht
geeft om de stichting en werkzaamheden verder uit te bouwen!
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Balans per 31 december 201 3

(bedragen zijn in Euro's en afgerond)

ACTIVA
Vaste activa

1
2
3
4
5

Laptop
Uniformen
Portofoons
Marketing materialen
TV voor stand

0
1 .944
546
500
269

6

Debiteuren

698

7

Saldo SNS NL08 SNSB 0967472970 op 31 -1 2-201 3 522

Vorderingen en voorraden
Liquide middelen

4480

Totaal

PASSIVA
8
9
10
11

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren

4480
0
0
4480

Totaal
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Staat van baten en lasten 201 3

(Bedragen zijn in Euro's en afgerond)

Baten

201 3
€

201 2
€

Inkomsten projecten
Overige giften

22.91 9
11 .428

8.561
11 .982

0
799
995
4.446
20.206
358
29
2.1 88
89
4.1 00
862
60

2.51 5
705
276
31 8
1 0.11 9
378
21 5
1 .262
1 56
4.456
1 .086
1 .1 35

Lasten

Kantoor/opslag
Reiskosten
Kleding
Marketing
Burkina Faso
Compassion
Webhosting
Diversen (kleine zaken facilitair)
Bankzaken
Tenthuur
Telefoonkosten
Onbetaalde facturen
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Uitleg op balans en staat van baten en lasten
Balans
Bedragen in balans zijn gewaardeerd in Euro's naar de aanschafprijs, met cummulatieve
mindering van de afschrijving van 20 % per jaar.
Voor afschrijving is tot en met 201 3 geen fonds gecreëerd, vanaf 201 4 zal dit ingezet worden op
een spaarrekening, dit is terug te vinden in het beleidsplan.
Voor het maken van de balans en staat van baten en lasten is geprobeerd om zoveel als
mogelijk richtlijn 640 'organisaties zonder winststreven' te volgen.

Verklaring bedragen
Activa

1
2

3
4
5
6
7

Laptop
Uniformen

Is gedoneerd, wordt derhalve geen nominale waarde aan toegekend
Zijn in loop der tijd aangeschaft, doel is te starten aan vervanging m.i.v. eind
201 5 begin 201 6 vervangen, derhalve is 3/5 deel afgeschreven.
Portofoons Zijn gewaardeerd naar huidige marktwaarde van aanschaf gebruikte
Motorola GP300 units. Zullen vervangen moeten gaan worden in
aankomende jaren, eerste deadline hiervoor is eind 201 6, derhalve als 2/5
afschrijving gewaardeerd
Marketing Materialen zijn in 201 3 vervangen, derhalve is dit jaar geen afschrijving
hierop genoteerd.
TV
De Televisie ter promotie van onze projecten in Afrika is in 201 3
aangeschaft,genoteerdeaanschafwaardeisderhalveditjaarnogniet
verminderd met afschrijving.
Debiteuren Facturen welke in 201 3 zijn uitgebracht maar pas in 201 4 zijn voldaan.
Saldo
Exacte saldo in Euro's op de datum 31 december 201 4

Passiva

8 t/m 11

Stichting Guardian Angels Nederland heeft geen leningen, hypotheken of
overige. Voor de facturen is het doel om deze binnen het jaar van
dagtekening ook voldaan te hebben.

Begroting

In 201 3 is er geen begroting voorafgaand aan het jaar gemaakt, dit is in 201 4 door het nieuwe
bestuur wel gedaan en zal met de jaarrekening van 201 4 worden getoont.
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