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Algemeen
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Algemeen
Doel
De stichting heeft ten doel;
Het verminderen van ziekte en armoede in de ruimste zin van het woord in het algemeen en
in het bijzonder:
Het wereldwijd verstrekken van financiële steun, goederen en diensten in verband met de
financiering en uitvoering van de basisgezondheidszorg.
Het behoud en de bescherming van de gezondheid van de bevolking door het verzorgen
van opleidingen in de basisgezondheidszorg.
Het verzorgen van opleidingen en trainingen aan diegenen die gezondheidszorg bieden, in
rijvaardigheid en het onderhouden van motorfietsen, personenauto’s en vrachtauto’s.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;
Het verwerven van fondsen en bijdragen op elke mogelijke manier, zonder dat de stichting
een anders dan kleinschalige, permanente handelsonderneming zal drijven.
Het oprichten van, ondersteunen van, samenwerken met, informatie uitwisselen met en
voorlichting geven aan (andere vergelijkbare of overeenkomstige) rechtspersonen of
instellingen die één of meer doelen van de stichting nastreven.
De stichting beoogt het algemeen nut en beoogt niet het maken van winst.
Bij beschikking van de Belastingdienst is de Stichting Riders for Health Benelux aangemerkt
als ANBI onder RSIN 8065.03.610

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit donaties, fondsenwerving, schenkingen,
legaten, toevallige baten en andere wettige inkomsten. Degenen, die het doel van de
stichting financieel of materieel wensen te ondersteunen, kunnen zich hiervoor aanmelden.
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Balans per 31 december 2016

Liquide middelen

Balans Totaal

31-12-2016

31-12-2015

€ 35.721,00

€ 14.223,09

------------------------

------------------------

€ 35.721,00

€ 14.223,09

Exploitatierekening over het jaar 2016

Pg. 3

Exploitatierekening over het jaar 2016
Baten:
Donaties

€ 2.525,89

Verkoop Mechandise

€ 40.988,55

Helmgarderobe

€ 16.672,30

Spel Op Trailer

€ 2.109,00

Overige Inkomsten Evenementen

€ 1.470,00

Rente Ontvangen

€

0,00

Overige Inkomsten Speciaal

€

865,53
€ 64.631,27

Totaal Inkomsten

Lasten:
Onkosten vrijwilligers

€ 2.632,94

Kantoorkosten

€ 2.014,24

Bankkosten

€

Kosten Vervoer

€ 7.922,83

Brandstof

€

Inkoop Merchandise

€ 18.634,26

Onderhoudskosten

€ 5.566,66

Goederen Voor Gambia

€ 5.315,92

203,49
843,02

Totaal Uitgaven

€ 43.133,36

Resultaat boekjaar:

€ 21.497,91
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Toelichting en specificaties bij de balans
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale bedragen tenzij bij de betreffende
balansposten anders is vermeld.

Vlottende activa
2016

2015

Eventrekening

€ 32.972,71

€ 11.806,51

Trailerrekening

€

€

Contant

€ 2.597,50

€ 2.117,77

------------------------

------------------------

€ 35.721,00

€ 14.223,09

2016

2015

Stand per 1 januari

€ 14.223,09

€ 6.565,37

Resultaat boekjaar

€ 21.497,91

€ 7.657,72

------------------------

------------------------

€ 35.721,00

€ 14.223,09

Liquide middelen

Balans Totaal

150,79

299,81

Eigen vermogen

Algemene Reserve

Stand per 31 december
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Goedkeuring en Contactinformatie

Goedkeuring en Contactinformatie
Onderstaande bestuursleden van Stichting Riders for Health Benelux gaan akkoord met dit
financiële jaarverslag 2016:
Andrea Coleman
Voorzitter

_______________________________________________

Barry Coleman
Vice-Voorzitter

_______________________________________________
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