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Balans per 31 december 2016

Activa
Ref. € € € €

Liquide middelen 59,136 25,052

Totaal activa 59,136 25,052

31 december 2016 31 december 2015
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Passiva
Ref. € € € €

Eigen vermogen 59,136 25,052

Totaal passiva 59,136 25,052

31 december 2016 31 december 2015
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Staat van baten en lasten 2016

2016 2015
Ref. € € € €

Baten

Eigen fondsenwerving *1 110,843 26,423
Som der baten 110,843 26,423

Lasten

Besteed aan doelstelling 2 76,050 735
Werving baten 3 385 151
Beheer en administratie 4 324 485
Som der lasten 76,759 1,371

Saldo 34,084 25,052

*1 Crowdfunding actie voor School (bus) project, waarbij 5 stichtingen hebben gedoneerd aan stichting, waaroner Edukans. Er is ook 
een benefietconcertgehouden, waarbij SHK met een stand heeft gestaan. De overige inkomsten zijn via een internetcrowdfunding 
campagne ingezameld.      
      
*2 in ons jaarplan 2016 zijn de projecten meegenomen die zijn gefinancierd vanuit de stichting in het jaar is een schoolproject gestart 
in Kobane, dit omvat een schoolbus voor schoolkinderen, rugtasproject met daar een schooltas, pennen, schriften, boeken, shirts en 
sokken, een schoolproject waarbij instrumenten zijn aangeschaft voor de muzieklokaal en ten slotte een veilige en hygienische 
omgeving, waarbij 8 ventilatiesystemen en 6 waterkoelsystemen.            
      
*3 lidmaatschap CBF en account voor Paypal      
      
*4 kosten voor bankrekeningaccount en voor de jaarrekening      
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Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen direct opvraagbare banktegoeden.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. Lasten worden verantwoord in het 
jaar waarin deze zijn betaald.
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1. Eigen fondsenwerving

2016 2015
€ €

Donaties en giften 110,843 26,423
Totaal 110,843 26,423

2. Besteed aan doelstelling

2016 2015
€ €

Directe besteding aan doelstelling 76,050 735
Totaal 76,050 735

3. Werving baten

2016 2015
€ €

Communicatie en fondsenwerving 385 151
Totaal 385 151

4. Beheer en administratie
2016 2015

€ €

Kantoorkosten 142 115
Controle- en advieskosten 182 370
Totaal 324 485



Kascommissie

Datum: _______________________

Dhr. R. Konus Dhr. E. Yildirim

_____________ _____________

    
Als kascommissie, hebben wij de jaarrekening en de onderliggende documenten gecontroleeerd en 
geaccordeerd. De kasreserve die is ontstaan, in 2017 is het resultaat van een crowdfundincampagne, 
die een groter succes is geweest dan in eerste instantie voorzien was.     
De reserves worden in de toekomst aangewend tot projecten voor de regio, waar initieel de     
crowdfundingcampagne voor was gestart (regio Kobane).      
De kascommissie verklaart hierbij een akkoord voor de jaarekening 2016    
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