
Jaarrekening 2012 Stichting Peramiho

Algemeen: 

De stichting is opgericht op 22 mei 2009.

De statuten van de stichting zijn vastgesteld op 11 februari 2013.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter Monique Derrez

Secretaris Nanda Vleeshouwers

Penningmeester Leon van Enckevort

De stichting heeft als doel:

Zij tracht dat doel te bereiken door:

het realiseren van voorzieningen en/of het aanschaffen van benodigde materialen.

Het realiseren van projecten i.o.m. de de beneditijner nonnen in peramiho

In 2012 hebben de volgende activiteiten en projecten plaatsgevonden:

Business4Benefit (benefietavond)

Spinn-inn Marathon

Sponsoracties van derden.

Werkbezoek aan Peramiho, Tanzania

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling:

De balans en Staat van baten en lasten zijn opgesteld volgens algemeen aanvaardbare grondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortevorderingen 0,00 Eigen vermogen 68.270,27

Korte schulden 0,00

Liquide middelen Rabobank 64.000,00

Rabobank 4.270,27

ABN 0,00

68.270,27 68.270,27

1) het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij 

direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport; en 

2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zijn verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Balans per 31 december 2012
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Jaarrekening 2012 Stichting Peramiho

2009 2010 2011 2012

Baten

Beginsaldo 408,15          52119,13 57816,3

Donaties 38.689,94     26092,03 32678,28

Sponsoring 908,15 400,00          6962,74 11601,26

Diversen 12,00            5107,24 7059,86

Evenement 17.387,36     19054,56 25103,88

Overboekingen 44.250,00     74142,76 101554,48

totaal baten 908,15          101.147,45   183.478,46    235.814,06    

Lasten

Materiaal (59,86)           (139,56)           (822,01)           

Stichting (1.513,71)      (2.326,63)       (18,05)             

Diversen (12,00)           (5.000,00)       (11.218,11)     

Lidmaatschap (36,85)           (37,35)             (34,79)             

Bankzaken (69,14)           (140,18)           (154,63)           

Evenement (2.636,76)      (6.274,18)       (4.139,28)       

Overboekingen (43.500,00)   (76.242,76)     (101.586,92)   

Projectkosten 500 (1.200,00)      (35.501,50)     (49.570,00)     

totaal lasten 500,00          (49.028,32)   (125.662,16)   (167.543,79)   

Resultaat 408,15          52.119,13     57.816,30       68.270,27      

De projectenkosten betreffen uitgaven voor:

Maandelijkse bijdragen aan het weeshuis Morogoro

Maandelijkse bijdragen aan het ziekenhuis in Uwemba

Financiering bouw kleuterschool in Mji Mwema (Songea)

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen

Staat van baten en lasten over 
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