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1. RAPPORT



1.1 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 19 januari 2017, verleden door notaris mr. Noud Mickartz werd de
Stichting 1000 Children per genoemde datum opgericht.

De zetel van de stichting is gelegen in de gemeente Landgraaf. De besloten vennootschap is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67874827.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:
a. Het bieden van hulp aan kinderen in de opkomende landen (emerging markets) die in een benadeelde
positie verkeren om de kinderen een gerede kans op een betere toekomst te bieden. De hulp zal onder
meer geboden worden in de form van het bouwen en onderhouden van weeshuizen, het (financieel)
ondersteunen van lokale hulpverleners, het verstrekken van middelen om in hun eigen onderhoud te
kunnen voorzien, het faciliteren van onderwijs en het financieren van medische hulp;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van bekendheid en
publiciteit aan de stichting en haar doelstelling, en het op alle geoorloofde wijzen bijeenbrengen en
beheren van middelen ter verwezenlijking van voormeld doel, en al hetgeen hiermede in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 personen:

Voorzitter: De heer J.J.P. van den Bron
Secretaris: De heer J.P.R. Ruitenberg
Penningmeester: de heer R. Vandegard

Raad van toezicht/Commissaris: Mevrouw A.J.H. van den Born-Miseré
Raad van toezicht/Commissaris: De heer G. Comvalius
Raad van toezicht/Commissaris: De heer R. de Zwart

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden en de stichting heeft
geen medewerkers in dienst.

  



2. JAARREKENING



Stichting 1000 Children, Landgraaf

2.1 Balans per 31 december 2017 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2017
€ €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen
Rabobank 3.971

3.971
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Stichting 1000 Children, Landgraaf

31 december 2017
€ €

Passiva

Stichtingsvermogen 1 

Overige reserve 2 3.964

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 3 7

3.971
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Stichting 1000 Children, Landgraaf

2.2 Staat van baten en lasten over de periode 19-01-17 tot en met 31-12-17 

19-1-2017 / 31-12-2017
€ €

Nettobaten 4 85.818
Inkoopwaarde van de baten 5 -80.500

Brutowinst 5.318

Lasten
Overige lasten 6 1.354

Totaal van netto resultaat 3.964

Bestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve 3.964
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Stichting 1000 Children, Landgraaf

2.3 Toelichting op de balans

Vlottende activa

1  Stichtingsvermogen

Overige
reserve

€

Stand per 19 januari 2017
-

Uit resultaatverdeling 3.964

Stand per 31 december 2017 3.964

19-01-17 /
31-12-17

€
2  Overige reserve

Stand per 19 januari -
Uit resultaatverdeling 3.964

Stand per 31 december 3.964

Kortlopende schulden

31-12-2017
€

3  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten 7
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Stichting 1000 Children, Landgraaf

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
19-1-2017 /
31-12-2017

€

4  Nettobaten

Ontvangen donaties 85.818

5  Inkoopwaarde van de baten

Inkoopwaarde van de baten 80.500

Inkoopwaarde van de baten

Kosten projecten India 73.000
Kosten project Roemenië 7.500

80.500

6  Overige lasten

Kantoorkosten 50
Algemene kosten 1.304

1.354

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 50

Algemene kosten

Accountantskosten, andere niet-controlediensten 254
Notariskosten 829
Bankkosten 221

1.304
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