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Statutaire naam en overige gegevens

Naam: Stichting Guardian Angels Nederland
Statutaire zetel: Gemeente Waddinxveen
Postadres: Postbus 1 23, 2740 AC Waddinxveen
Telefoon: +31 (0)85 800 0031
Website: www.guardian-angels.nl
E-mail: info@guardian-angels.nl

Oprichtingsgegevens

Akte van oprichting: 1 0-1 2-2004

Bestuurssamenstelling 1-1-2014 tot 4-4-2014

Naam Plaats Functie Uit functie
Dhr. F.P. Riphagen Apeldoorn Voorzitter 04-04-201 4
Dhr. A.C. Verschoor Waddinxveen Vicevoorzitter n.v.t.
Dhr. J .E. Klaucke Dordrecht Algemeen bestuurslid n.v.t.

Bestuurssamenstelling vanaf 4-4-2014

Naam Plaats Functie
Dhr. A.C. Verschoor Waddinxveen Voorzitter
Dhr. J .E. Klaucke Dordrecht Vicevoorzitter
Vacant Algemeen bestuurslid

Doelstelling van de stichting

Stichting Guardian Angels Nederland is opgericht in onofficieel gestart 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, West-Afrika, waar de financiële en materiële opbrengsten
worden gebruikt voor diverse medische- en trainingsdoeleinden om het leven te verbeteren van (lokale)
bevolking.

Activiteiten 2014

I n 201 4 hebben wij bij diverse evenementen mogen lopen zoals Opwekking en Vrij Zijn. Naast deze grote
evenementen hebben wij diverse kleine en grote projecten mogen doen. De giften hieruit hebben wij
ingezet in onze projecten in Burkina Faso. Onder andere hebben wij de container mogen uitpakken en
verdelen (deze was al in 201 3 verstuurd) en hebben wij een Mercedes Vito bus mogen sturen. I n het
jaarverslag kunt u meer over deze projecten lezen.

ANBI

Stichting Guardian Angels Nederland is door de belastigingdienst als Algemeen Nut Beogende I nstelling
(ANBI ) aangemerkt, giften zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.



201 4 heeft in het teken gestaan van verandering, verandering in het bestuur, verandering in structuur. Met
het stoppen van M. Timmer en K. Meijerink hebben A.C. Verschoor en J .E. Klaucke de posities van
Vicevoorzitter en Algemeen bestuurslid over genomen. Op 4 april heeft Dhr. F. Riphagen zich ook
uitgeschreven als voorzitter waarna dhr. Verschoor Voorzitter en dhr. Klaucke Vicevoorzitter zijn
geworden. Deze verandering in het bestuur is onlosmakelijk verbonden aan de verandering van structuur
van de organisatie. Dhr. Riphagen is tijdens dit jaar nog als adviseur aangebleven tot deze samenwerking
begin 201 5 ten einde kwam. Alle vrijwilligers hebben dit jaar moeten vechten voor de organisatie, wij zijn als
bestuur dan ook dankbaar naar onze vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij het werk.

Naast de veranderingen hebben wij wederom weer op een aantal mooie evenementen mogen werken.
Neem bijvoorbeeld Opwekking waar wij dit jaar al vanaf de zaterdag voor Opwekking aanwezig waren, of
Vrij Zijn waar we een week lang de kracht van God hebben mogen ervaren. Wij zijn als bestuur God
dankbaar dat wij mogen dienen in deze vorm.

Met de opbrengsten en giften hebben wij ook mooi werk in Afrika
mogen doen. I n maart is de maart is de container welke al sinds eind
201 3 onderweg was mogen ontvangen en de materialen mogen
uitdelen. We hebben met deze materialen vele ziekenhuizen,
scholen en huisartsenposten blij mogen maken.

Naast de container hebben wij halverwege het jaar de verzending
mogen verzorgen voor een Range Rover welke door een externe

partij aan Fatrafo is geschonken. De Range Rover wordt veel gebruikt en is met de 4x4 aandrijving
uitermate geschikt voor gebruik in Burkina Faso.

Helemaal dankbaar waren wij op toen wij in
september (in samenwerking met Stichting
Opwekking en Gabriël Financiële Bescherming) de
mogelijkheid kregen om een Mercedes Vito bus aan
te schaffen. Helaas heeft de bus lang in Antwerpen
gestaan door problemen met de rederij . Hierdoor
hebben wij helaas de wagen niet kunnen gebruiken
tijdens onze reis in november naar Afrika. De bus is
uiteindelijk na onze reis aangekomen in Burkina Faso
en tijdens het bezoek van onze voorzitter in mei is
deze bus voorzien van belettering. De bus doet dienst
als transportvoertuig in de regio Bogande en wij

hebben zelfs vernomen dat er al een aantal keer mensen mee zijn vervoerd die dringend naar het ziekenhuis
moesten. Wij zijn God dankbaar voor de mogelijkheden die Hij ons, als kleine organisatie die wij zijn, geeft.



ACTIVA

Vaste Activa 2014 2013

1 Laptop's 745 0
2 Uniformen 972 1 .944
3 Portofoons 365 547
4 Marketing materialen 400 500
5 TV voor stand 21 5 269
Vorderingen en voorraden
6 Debiteuren 0 698
Liquide middelen
7 Saldo SNS NL08SNSB0967472970 op 31 -1 2-201 4 2.254 522
8 Saldo Spaar NL93SNSB09025631 1 4 op 31 -1 2-201 4 5 n.v.t.

Totaal 5.590 4.480

PASSIVA

9 Eigen vermogen 5.090 4480
1 0 Vreemd vermogen 0 0
1 1 Kortlopende schulden 500 0
1 2 Crediteuren 0 0

Totaal 5.590 4.480



Baten 2013 2012

I nkomsten projecten 22.91 9 8.561
Overige giften 1 1 .428 1 1 .982

Lasten

Kantoor/opslag 0 2.51 5
Reiskosten 799 705
Kleding 995 276
MArketing 4.445 31 8
Burkina Faso 20.206 1 0.1 1 9
Compassion 358 378
Webhosting 29 21 5
Diversen (kleine zaken facilitair) 2.1 88 1 .262
Bankzaken 89 1 56
Tenthuur 4.1 00 4.456
Telefoonkosten 862 1 .086
Onbetaalde facturen 60 1 .1 35

Vanaf 2014

Baten 2014

Giften 20.874
I nkomsten projecten 1 1 .765
Lening 764

Lasten
Overhead 4.885
Reiskosten leden 1 8
Kleding 200
Marketing 1 .31 1
Burkina Faso 1 7.602
Compassion 407
Telecommunicatie 1 .01 1
Aanschaf materialen kleine projecten 266
Bankzaken 88
Tent Huur 1 .668
Medewerker onkosten 749
Lening uitgaand 694



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 is het doel om dit te starten 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 Laptop Er zijn twee tweedehands laptops aangeschaft: Macbook Pro (voor ontwerp) en

een HP.

2 Uniformen 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.

3 Portofoons Zijn gewaardeerd naar huidige marktwaarde van aanschaf Motorola GP300.
Doel is deze te vervangen eind 201 6 derhalve 3/5 afschrijving genoteerd

4 Marketing Materialen zijn in 201 3 vervangen, derhalve 1 /5 deel afschrijving

5 TV De Televisie ter promotie van onze projecten in Afrika is in 201 3
aangeschaft, aanschafwaarde is derhalve genoteerd met 1 /5 afschrijving

6 Debiteuren Facturen welke in 201 4 zijn uitgebracht maar pas in 201 5 zijn voldaan.

7 Saldo Exacte saldo in Euro's op de datum 31 december 201 4

8 Saldo: Exacte saldo in Euro's op de datum 31 december 201 4

Passiva
9 t/m 1 2 Stichting Guardian Angels Nederland heeft een kortlopende interne lening gehad

welke in 201 5 is vereffend.

Overzicht Baten en Lasten

Per 201 4 zijn is er begonnen met een nieuwe indeling van kosten derhalve staat het baten en lasten
overzicht per 201 4 apart.

Begroting

Begroting is voor 201 4 niet gemaakt, wordt vanaf 201 5 gebruikt.




