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Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië 

1. Samenstelling jaarrekening 

 

De jaarrekening 2015 is opgesteld aan de hand van de aanwezige administratie. 

 

2. Algemeen 

 

Stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ is opgericht op 4 november 2014 en is 

gevestigd in Wageningen. De doelstelling en de activiteiten van de Stichting zijn vastgelegd in de akte 

van oprichting. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:  de heer W.J.  Haver 

Secretaris:   mevrouw J.C.H.M. Biemans 

Penningmeester: mevrouw E.P.M. Heijmans 

Lid:    mevrouw M. Koster 

Lid:   mevrouw M. Schippers 

 

3. Resultaatbestemming 

 

Het bestuur van de stichting heeft vastgesteld dat er € 1000,00 op de rekening blijft staan om lopende 

kosten te kunnen betalen. Het resultaat over het boekjaar 2015 (inkomsten minus uitgaven) is bestemd 

voor ZOA. In 2015 is door de stichting € 10.000 euro overgemaakt naar ZOA.  

4. Balans per 31 december 2015 

 

 
 

  

31-12-2015 31-12-2014 Verschil 

Saldo (bankrekening) 2.638,02€            1.564,45€            1.073,57€            



Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië 

5. Weergave inkomsten en uitgaven 2015 

 

 

 

 

 

Opbrengsten acties
Benefiet 13 november € 438,00

Benefiet 7 februari € 500,00

Gift Just4Fun € 114,15

Boekenmarkten € 1.315,85

Collectebus bij winkels € 806,50

Informatie avond April Heerenstraat € 730,00

Bonnenboekjes actie 1.250,35

Sponsorloop Jozefschool € 450,50

Lentemarkt € 50,00

Kerkcollecte € 1.059,10

Langste Nacht feest 12/12 € 5.135,00

Opbrengsten donateurs
Gift Emmaus € 2.500,00

Gift Ons Bier € 163,32

Gift Rotary € 500,00

Giften van particulieren € 2.332,50

TOTAAL € 17.345,27

Organisatiekosten
bloemetje vrijwilliger € 22,95

Kraamhuur boekenmarkt € 63,00

flyers, posters en communicatie € 154,64

Kosten informatie avond April € 434,00

Kosten bonnenboekjes € 399,82

Kosten langste nacht feest € 56,18

Kosten bankrekening € 140,81

TOTAAL € 1.271,40

Totaal opbrengst naar ZoA € 10.000,00

Totale opbrengst 17.345,27€  

Totale uitgaven 11.271,40€  

Resultaat 6.073,87€     



Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië 

6. Toelichting op de jaarrekening 

 

De weergave van de jaarrekening komt voort uit de boekingen zoals die in 2015 zijn gedaan op en van 

onze Triodos rekening. De opbrengst van het langste nachtfeest van 12/12/2015 staat bij opbrengsten 

acties van 2015, al stond het bedrag in 2015 nog niet op onze rekening.  Deze activiteit bracht € 5000 op, 

en is begin 2016 aan de stichting overhandigd. Omdat de opbrengst terugslaat op een activiteit uit 2015 

is deze in deze jaarrekening opgenomen. Door deze aanvulling is het resultaat in hoofdstuk 5 € 5000 

hoger dan het verschil tussen onze bankrekening eind 2014 en eind 2015 (hoofdstuk 4). 

Een post is hier niet meegeteld die wel genoemd is in het activiteiten jaarverslag 2015. Dat is de ZOA 

collecte in maart 2015. Deze bracht € 4824 op voor de vluchtelingen in Irbid. Dit bedrag is rechtstreeks 

aan ZOA afgedragen, zonder tussenkomst van onze rekening. Met ZOA is afgesproken dat de opbrengst 

van de collecte in Wageningen specifiek wordt ingezet voor Irbid. 

 

7. Organisatiekosten 

 

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

In de statuten is daarom opgenomen dat de leden van het bestuur geen beloning genieten voor hun 

werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. De stichting draait op vrijwilligers, zij 

worden niet betaald voor hun inzet. Iedereen die mee wil helpen in de organisatie is welkom. Toch is niet 

te voorkomen dat we als stichting kosten maken. De acties waarmee we geld in willen zamelen en 

waarmee we informatie willen geven over de situatie in Jordanië kosten geld. Als stichting zetten we ons 

in om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Externe financiering van de zogenaamde 

organisatiekosten is wenselijk, maar dat is helaas niet gelukt in 2015.  

Uit de jaarrekening is op te maken dat de inkomsten in 2015 € 17.345,27 bedroegen en de uitgaven 

€11.271,70. Een bedrag van €10.000 werd gedoneerd aan ZOA. De totale organisatiekosten komen 

daarmee op € 1.271,70. Dat is 7,3% van de inkomsten.  

Deze organisatiekosten zijn echter ook gemaakt voor de collecte van ZOA (opbrengst rechtstreeks aan 

ZOA afgedragen). Als de inkomsten van de collecte worden meegenomen dan bedragen de inkomsten  

€ 22.169,27 en de organisatiekosten 5,7%. 


