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Stichting Familia Nederland
Almere

Bestuursverslag
Vestigingsgegevens:
Naam
:Stichting Familia Nederland
Adres
:Bredaweg 46
Vestigingsplaats
:1324 XX ALMERE
Email:
: info@Familianederland.nl
Website
: WWW. Familianederland.nl
Bestuursleden:
Voorzitter
:Dhr. J.G. de Visser,
Amsterdam, 29-06-1956
Secretaris
:Mevr. H. Aalst,
Almere,
05-04-1955
Penningmeester
:Mevr. C.J.M. de Voeght,
Honselersdijk, 16-02-1963
Algemene informatie:
Oprichting:
11-11-2008
:
:Oprichtingsakte ondertekend bij Trip Notarissen te Almere.
:Oprichter/aanvrager Stichting: Sebastiaan Aalst, Amsterdam.
Naam en zetel

:Stichting Familia Nederland, te Almere.

Doelstelling
1. a): De Stichting stelt zich ten doel het bieden van financiële
ondersteuning aan Project Familia India. Project Familia India
ontfermt zich over kinderen die hun ouders en familie hebben
verloren *) en zet zich ervoor in om deze kinderen de vreugde te
bieden en ook de voordelen die kinderen hebben als ze opgroeien
in een natuurlijke familie;
b): te investeren in het zelfvoorzienend vermogen van Familia
India.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het
werven donateurs en fondsen, waarna de ontvangen gelden,
zonder tussenkomst van derden, ter beschikking worden gesteld
aan Familia India.
*) In de praktijk is in toenemende mate ook sprake van misbruikte en/of
verlaten kinderen. Deze kinderen vallen nadrukkelijk ook binnen de
doelstelling van de Stichting.

Inschrijving KvK

:per 12-11-2008,
inschrijving Kamer van Koophandel, dossiernummer 32142241.

Kosten vd Stichting

:Het Bestuur streeft ernaar om 100% van de gedoneerde gelden naar
Familia India over te maken. Het Bestuur heeft over de verslagperiode
ruimschoots aan deze inspanningsverplichting voldaan.

Bank :

Triodosbank, rekeningnummer 78.68.29.745
Ten name van Stichting Familia Nederland.

ANBI-status

:De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI-status) met Fiscaalnummer: 8200 85 492.
Dit is van belang voor donateurs vanwege de fiscale aftrekbaarheid
van giften .
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Stichting Familia Nederland
Almere

Verslag 2012:
Beleidsplan

:Sinds de goedgekeuring en vaststelling dd 29 april 2011 is het
beleidsplan ongewijzigd gebleven.

Donaties

:In 2012 zijn er 4 donaties gedaan aan Familia India voor een
totaalbedrag van € 21.500. Het bestuur houdt een buffer aan van
€ 250 voor onvoorziene uitgaven.

Bezoek in/uit India

:In maart is de voorzitter een week op bezoek geweest bij Familia om
de vorderingen van de bouw van de school te kunnen schouwen en
plannen te ramen voor de financiering van de volgende bouwfase.
Voor de hoofdvleugel is nog 300.000 euro nodig.
KC Thomas en zijn vrouw Kabita zijn in oktober naar Europa gekomen
om het huwelijk van hun dochter Rupa in Duitsland bij te wonen. Zij
hebben de gelegenheid benut om de Europese supportgroepen te
bezoeken. En zijn in dat kader vier dagen te gast geweest bij Familia
Nederland. Tijdens hun verblijf in Amsterdam waren ook hun oude
supporters/vrienden John en Sarah MacPerson uit Schotland
aanwezig.

Acties:
1. Bollywood in de Jordaan 2012
Bij deze Koninginnedagactie werd wederom de ingezamelde 2e hands
merkkleding van Je Goeie Goed verkocht; daarnaast is Familia India
op enthousiaste wijze door een groeiend aantal fans van de stichting
voor het voetlicht gebracht.
De actie heeft € 2.164,59 opgebracht.
2. Je Goeie Goed
Er wordt goede 2e hands merkkleding ingezameld en via een
drietal gespecialiseerde 2e hands kledingwinkels verkocht.
Dit heeft opgebracht € 122,85,=
3. Nepal-kalender 2011
In het verslagjaar is nog € 59,82 binnengekomen.
4. Jagulie crèche
De actie hiervoor heeft € 3.175,= opgebracht.
5. Fund raising diner Cafe Reuring
Deze actie heeft € 1.700 opgebracht
Bovengenoemde acties worden buiten de Stichting om georganiseerd,
zodat slechts de netto opbrengst als resultaat naar de Stichting wordt
overgemaakt. De Stichting loopt zo geen enkel risico.
6. Aan eenmalige donaties is in het verslagjaar € 8.189,22
binnengekomen.
7. Reguliere donaties van de harde kern donateurs € 6.335,00
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Jaarrekening




Balans
Staat van baten en lasten
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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Stichting Familia Nederland
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Balans per 31 december 2012
(na verwerking van het saldo)

31-12-2012

31-12-2011
€

€

0
0

0
0

921

912

921

912

250
250

250
250

0
671

29
633

671

662

921

912

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa:
Inventaris

Vlottende activa
Liquide middelen:
Triodos bank

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Te betalen bankkosten
Familia India
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Staat van baten en lasten 2012
Baten
Bijdrage donateurs
Overige Baten

2012

2011

€

€

6.335

10.865

15.437
21.772

9.137
20.002

24
239
263

241

21.500

21.000

9

-1.265

Totaal baten

Lasten
Diensten door derden
Kamer van Koophandel
Bankkosten triodos
Donaties
Donaties Familia India

Saldo baten en lasten

26
267
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Activiteiten
Blijkens artikel 2 van de statuten stelt de Stichting zich ten doel:
1 a) het bieden van financiële ondersteuning aan Project Familia India. Project
Familia India ontfermt zich over kinderen*), die hun ouders en familie hebben
verloren en zet zich ervoor in om deze kinderen de vreugde te bieden en ook de
voordelen die kinderen hebben als ze opgroeien in een natuurlijke familie;
b) te investeren in het zelfvoorzienend vermogen van Familia India.
2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven donateurs
en fondsen, waarna de ontvangen gelden, zonder tussenkomst van derden, ter
beschikking worden gesteld aan Familia India.
*) In de praktijk is in toenemende mate ook sprake van misbruikte en/of verlaten
kinderen. Deze kinderen vallen nadrukkelijk ook binnen de doelstelling van de
Stichting.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover hierna niet
anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de toerekening van baten en lasten
De inkomsten van de Stichting worden gevormd door de bijdragen van donateurs en
fondsen. Overige baten worden toegerekend aan het boekjaar waartoe zij behoren.
De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kosten.
Afgeschreven wordt volgens het lineair systeem, gebaseerd op de geschatte economische
levensduur. Aanschaffingen van objecten met een aankoopprijs lager dan € 250 worden in
het jaar van aanschaf voor het gehele bedrag direct afgeschreven.
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Toelichting op de onderscheiden posten op de balans
De liquide middelen staan in rekening courant nr. 78.68.29.745 bij de Triodos bank in Zeist
en zijn vrij ter beschikking. Voor onvoorziene uitgaven wordt een algemene reserve
aangehouden van € 250.

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Gedurende de verslagperiode is een totaalbedrag ad € 6.335 ontvangen van donateurs. In
2012 is er een bedrag van € 15.437 ontvangen naar aanleiding van diverse gevoerde acties.
De stichting Familia heeft 4 donaties overgemaakt aan de Familia India voor een
totaalbedrag van € 21.500.
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