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3.

Verantwoording
Kascommissie
De kascommissie heeft controle uitgevoerd.
De wet omschrijft de taak van de commissie in artikel 48 lid 2 van boek 2 van
Het Burgerlijk Wetboek:
“De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1 en brengt
“aan de het bestuur verslag van haar bevindingen uit”.
De “stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1”zijn de balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting.
Deze stukken bij elkaar worden het financieel verslag genoemd.
Het is de taak van de commissie om na te gaan dat de door het bestuur in het financieel
verslag verstrekte informatie toereikend en correct is.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 18 mei 2017 de jaarrekening 2015 vastgesteld.

Het Bestuur:
Gerrit Bunschoten, voorzitter
Mevr. Marjan van der Poel, secretaris
Rob van der Capellen, penningmeester
Hubert van Boheemen, lid
Rob van Nunspeet, lid
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
1. Algemeen
1.1 De oprichting
De stichting is opgericht op 20 november 2002.
1.2 Doel
De stichting stelt zich ten doel: "Het bevorderen van het welzijn en het streven naar een
verhoging van de kwaliteit van leven in Shinyanga Region, Bariadi District te Tanzania,
van mensen die in nood verkeren aldaar, het onderhouden van contacten met
mensen- en instellingen in dat gebied, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het geven van financiële
en materiële hulp, in de ruimste zin van het woord".
1.3 Vestigingsadres
De stichting Vrienden van Bariadi is statutair gevestigd in Nijkerk. Kantoorhoudende te
1611 MA Bovenkarspel, aan de Houtstraat 44.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland
dossiernummer: 32094089

1.3 Fiscale status
De stichting is door de Belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De beschikking is gedagtekend 7 december 2007 en is bekend onder fiscaal
nummer 8161 30 954; dossiernummer 13 914.

2. Waarderingsgrondslagen voor de balans
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijging- of
vervaardigingprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de nominale waarde.

8.
3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten die aan het boekjaar
kunnen worden toegerekend.

9.
Toelichting op de balans per 31 december 2015
€
Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2015
Negatief resultaat 2015
Stand per 31 december 2015

11.419
-20.172
- 8.755
=====

