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Stichting Hart en Handen in Aktie
T.a.v. Het Bestuur
van's-Gravensandestraat 49
2321 ËR Leiden

Zoetermeer,
Datum: 26 maarl2013

Geachte Bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van uw stichting.

1.

OPDRACHT

Cinform uw opdracht is de jaarrekening 2012 van uw stichting bestaande uit de balans
per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting
samengesteld.

2.

VERANTWOORDING

De jaarrekening 2012 van de Stlchting Hart en Handen in Aktie is samemgesteld aan de hand
van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Onze werkzaamheden bestonden overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens.
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3. ALGEMEEN

3.1. lnschrijving handelsregister

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Den Haag onder nummer : 54128137, RSIN (fiscaal nummer) 8511 78 066

3.2. Statutaire doelstelling

De stichting is bij notariële akte opgericht op 15 december 2011.

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
De bevordering van de ontwikkeling en integratie van Centraal-Afrikanen in Europa en in Nederli

1. en België in het bijzonder, het organisren en bevorderen van culturele uitwisselingen tussen
Europa en Centraal-Afrika, de opvang, begeleiding en het onderhoud van weeskinderen en straz

kinderen, de begeleiding van alleenstaande moeders. Het bevorderen van de ontwikkeling van I
platteland, humanitaire hulpverlening en in het algemeen, en het verrichten van al hetgeen met I

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderl'rjk kan zijn.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3.3. Bestuur

ln het boekjaar bestond het bestuur uit ;

Voorzitter G.K. Muteba
Secretaris D.M.M.J. Verhaeghe
Penningmeester K. Maziku

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen met elkaar het
dagelijksbestuur.



Tot het verstrekken van nadere inlichtingen ben ik gaarne bereid.
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JAARREKENING

GRONDSLAG VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de
bepaling van het resultaat , is de verkrijgings-of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders
vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders is vermeld, ter vrije beschikking van de
vereniging.

Verenigingsreserve
De onder dit hoofd opgenomen reserve worden gevormd voor verplichtingen en
risico's die samenhangen met het beleidsplan welke langdurig van aard zijn.

BEPALING VAN HET RESULTAAT

De explotatieregeling geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gedurende het
boekjaar. Hiermee krijgt de Vereniging dus inzicht in het behaalde resultaat en over de samenstelling
en/of herkomst van de verschillende posten.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

lnkomsten:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit;
giften, schenkingen en donaties en eventuele andere baten

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de van derden ontvangen (te ontvangen) en aan
derden betaalde (te betalen) interest.

Heeft de vereniging een overschot, dan wordt deze toegevoegd aan de reserve(spaarrekening
van de Vereniging). Een te kort kan worden onttrokken aan de reserve van het lopende boekjaar
of de leden vullen het tekort aan. Een overschot of tekort moet in ieder geval op de balans staan.



JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA

Reserve

Kortlopende schuld

31-12-2012
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Staat van Baten en Lasten over 2012
31-12-2012

e

BATEN
Giften / Donaties 2.770

LASTEN
Bestuurkosten
Algemene kosten
Overige bed rijfskosten

Financiële baten en lasten

RESULTAAT

300
2.857

0

3.157

-387

-13
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

AbnAmro bestuurrekening
AbnAmro bestuur spaarrekening

PASSIVA

Reserves

Saldo per 1 januari

Uit resultaat bestemming

Stand per 31 december

Overlopende passiva en
kortlopende schulden

R/c Vereniging H.H. C.C.A.

31-12-2012
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

31-12-2012
GIFTEN en DONATIES !

Giften / Donaties 2.770

LASTEN

BESTUURKOSTEN

Reis-& Verblijfskosten

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Administratiekosten
Notariële kosten
Heffingen
Kantoorbenodigdheden
Overige

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijkekosten
Bankkosten

472
589

95

140
1.561

300

2.857

13
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OVERIGEGEGEVENS

Stichting Het Hart en Handen in Aktie
Te Leiden

Statutaire regeling omtrent de resutaatbestemming

Artikel 10

1. Het overschot / tekort staat ter beschikking van de leden vergadering van
de stichting.

2. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting , rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Voorstel resultaatbestemming 201 2

Het bestuur stelt voor om het netto-resultaat ten laste van de stichtingsreserves te brengen.
Vooruitlopend op een besluit van de Leden Vergadering is dit voorstel in de jaarrekening venverkt.

Vastgesteld in de Ledenvergadering van de Vereniging d.d.

Voozitter G. K. Muteba

Secretaris D.M.M.J. Verhaeghe

Penningmeester K. Maziku
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