Financieel jaarverslag 2016
In het jaar 2016 is voortgegaan op de in 2014 ingeslagen koers. Voor alle activiteiten konden
sponsoren worden gevonden. Vooral serviceclubs droegen ruimhartig bij, zodat belangrijke projecten
konden worden uitgevoerd.
In vergelijking met voorgaande jaren is een verdere stijging van het rendement gerealiseerd: bijna
alles wat binnen kwam is ook ten goede gekomen aan de doelgroep waar het om begonnen is.

Uitgaven

bank
bestuur
administratie
projecten

De resultatenrekening geeft het volgende beeld:
Resultatenrekening
Beginsaldo:
Inkomsten

15.957,71
particulieren
295,00
organisaties 15.000,00
totaal:
15.295,00

uitgaven
projecten 12.976,40
administratie
72,36
bestuur
43,35
bank
247,21
totaal:
13.339,32
Eindsaldo

17.913,39

Het verschil tussen het eindsaldo en beginsaldo valt vooral te verklaren uit het feit dat de nota voor
de kosten van de participatie van een van de twee deelnemers uit Juigalpa aan de
Wereldvrouwenconferentie bij het sluiten van het boekjaar nog niet was ontvangen van de Stichting
Vriendschapsband Leiden-Juigalpa, die deze kosten had voorgeschoten (de Vriendenbandstichting

financierde zelf de kosten van de andere deelneemster; de ontvangst en deelname aan het
programma werd door de beide stichtingen in samenwerking aangeboden)
In de balans deden zich ten opzichte van het voorgaande boekjaar geen belangrijke wijzigingen voor.
Het eigen vermogen is iets geslonken, maar dat is geen reden tot zorg. Het in de balans opgenomen
bedrag als kortlopende lening geldt de kosten van het bezoek uit Nicaragua, waarvan hiervoor sprake
was. De reserveringen gelden met name een donatie voor de aanschaf van televisies op de kamers
en de derde van de cyclus weerbaarheidstraining die in 2017 betaald moet worden. Als er geen
nieuwe sponsor voor wordt gevonden is dat de laatste weerbaarheidstraining. Dat zou jammer zijn,
omdat gebleken is dat die trainingen bijzonder waardevol zijn voor de vrouwen in de opvang en hun
kinderen.

vaste activa
vlottende activa
vorderingen
liquide middelen
Totaal activa:

31 dec 2016
0
0
17913
17.913

Balans 2016
1 jan 2016
0
eigen vermogen
bestemmingsreserves
0
langlopende leningen
15.958
kortlopende leningen
15.958
totaal passiva:

31 dec 2016
8.012
7.504
0
2.497
17.913

1 jan 2016
11.958
4.000
0
0
15.958

In 2014 was al te zien, dat de financiering van de activiteiten voor een groter aandeel afkomstig was
van maatschappelijke organisaties. Dat paste ook bij de nieuwe werkwijze, waarbij vooral bij
organisaties naar financiering voor een project werd gezocht. Dat was in 2016 nog meer het geval.
Met steun van organisaties kunnen ook grotere projecten worden aangepakt, en waarmee echt het
verschil wordt gemaakt. De bestemmingsreserves betreffen twee zulke projecten. De Stichting vindt
het echter ook heel belangrijk ook particulieren als vrienden en donateurs te hebben. Met hun
bijdrage kan een projectbegroting waar extra’s bij komen sluitend worden gemaakt of kleinere, maar
niet minder belangrijke activiteiten worden opgezet waarin de gezinnen die in de opvang verblijven
extra aandacht krijgen.
In 2016 heeft het bestuur zich als uitdaging gesteld te bezien in hoeverre het mogelijk is om het
netwerk uit te breiden en ook vrienden aan zich te binden die in natura een bijdrage leveren voor het
doel dat de Stichting zich stelt. Daar is inderdaad een begin mee gemaakt, maar die bijdragen zijn
uiteraard niet zichtbaar in het financiële jaarverslag.

