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BESTUURSVERSLAG

ALGEMEEN

Stichting Holland Moldova is opgericht in 1991 .

De stichting heeft ingevolge aftikel 2 van haar statuten ten doel:

Republiek Moldova, is het armste land van Europa. StichUng Holland-Moldova ondersteunt en adviseert

individuen en organisaties die zich in willen zetten voor vermindering van de armoede in Moldavi€.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties of hetgeen door erfstelling,

legaat schenking of op enigerlei andere wijze wordt verkregen.

Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld, welke jaarstukken aan het besfuur

dienen te worden aangeboden en waarna vasEtelling van de jaarstukken volgt.

Bij ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Artikel 12, lid 6 van de stauten bepaalt:

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan een door het besfuur

bij het besluit tot ontbinding aan te wuzen rechtspercoon, waaryan de doelstelling zoveel mogelijk

overeenkomt met het doel van de stichting.

Als bestuurders van de stichting zijn benoemd en tot op heden in functie:

Dhr. H.J.te Sligte, voozitter

Dhr. W.D. HaG penningmeester

Mw M. Tragter, secretaris

Dhr. P.Leunen, bestuurslid

Dhr. H. van Vliet bestuurslid

ACTIVTTEMNVERSI.AG

Het project Tabita heeft in 2OL7 een dramaUsche ontwikkeling gekend. Na de jarenlange goede leiding van Slavic

nam in 2017 Zina het sto$e over. Zij was al een Ujd bU Tabita betrokken.

We danken Slavic voor zun jarenlange grote en betrokken inzet voor het wel en wee van de bewoners van Tabita.

Helaas heeft Zina dit werk niet lang mogen doen. Na een zeer vervelend ongeluk is zij, ondanK een operatie

veel te jong overleden aan de gevolgen. Dit heeft bij iedereen een diep gevoel van verdriet gegeven. Slavic is

bereid gevonden de leiding tijdelijk weer op zich te nemen. Inmiddels is er een nieuwe directeur gevonden.

Rondom het vezorgingstehuis Tabita verloopt de samenwerking met sfudenten van hogeschool Saxion

onder begeleiding van Joop Brongers steeds beter. Iederjaar bezoeken drie studenten in het kader van hun

studie Jablona en dat is zeer goed voor de behandeling van de bewoners en het vezorgend personeel.

ln 2Ol7 meldde een oude bekende zich bij ons: Roman. Roman heeft een stichting opgericht die zich bezighoudt

met projecten voor kinderen. ln 20L7 hebben wij, samen met hulp van St Leo Bijl en de AFAS foundation,

StichUng Daniel gesteund bij het renoveren van een kleuterschool in Balti.

Helaas is en blijft de hulpbehoefte in MoldaviE zeer groot. Om daar enige verlichting te kunnen brengen,

zal het bestuur zich blijvend inzetten.



JAARREKENING

Het bestuur heeft na vaststelling van de bijgevoegde jaarrekening besloten om

de resultaten ten laste te brengen van de bestemmingsreserue van de stichting.

De penningmeester wordt onder dankzegging d6charge verleeend.

Aldus besloten in de vergadering te Apeldoorn, december 2018

Het bestuur,

H.J. te Sligte M. Tragter

Voozitter Secretaris



Balans per 31 december 2017

31 december2017 31 december2016
ACTIVA

Liquide middelen 8.886 14.141

8 886 14.141

31 december 2017 31 december 2016
PASSIVA

Bestemmingsreserve

Bestemmingsfondsen

Overige schulden
8.886 14.141

8.886 14.141



Staat van baten en lasten over 2O17

Baten uit eigen fondsweruing

Collecten

Donaties, giften

Acties

Overige activiteiten
Totaal baten uit eigen fondsweruing
Kosten eigen fondswerving

(In )d irecte verwervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal kosten eigen fondsweruing
In o/o uan de baten uit eigen fondsweruing

Resultaten verkopen artikelen
Totaal resultaat eigen fondsweruing

Overige inkomsten

Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden
Subsidies van overheden en derden
Resultaat beleggingen
Overige baten en lasten
Totaal overige inkomsten

Beschikbaar voor de doelstelling

Besteding aan de doelstelling
Kosten beheer en administratie
Totaal besteed aan de doelstelling

Resultaat

Bestemming:

Bestemmingsreserve

2017
€

2016
€

0

19.991

0

0

L3.167

0

19.991

0

Q0o/o

19.991

20.042

25.297

-5,255

-5.255E

13.167

0

Q0o/o

51

126

L3.L67

L26
51

24.000
L297

20.896
361

L3.293

2L.257

€

-7.964



Toelichtinq behorcnde tot de iaarrekenina 2O17

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaanekening

De jaarrekening is opgesteld mnform de richtijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
Deze jaanekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boe$aar
valt samen met het kalenderjaar.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Reserves

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is verkregen uit baten verkegen uit vrije donaties. De besteding
ervan dient te voldoen aan de statuataire doelstelling van de stichting.

Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds is een fonds voor door derden aangegeven specifieke bestemmingen.

Baten

Baten komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de bate is
0ntvangen dan wel toegezegd.

lasten

De kosten van de eigen activiteiten zijn in de staat van baten en lasten onderuerdeeld in:
besteed aan eigen doelstellingen, weruingskosten en kosten beheer en administratie.
De gehanteerde toerekeningsgrondslagen zijn bepaald volgens de verdeelsleutel 50/50.

Besteed aan de doelstellingen

Deze lasten bestaan uit aan derden in MoldaviE verstrekte bijdragen en uitvoeringskosten.
De lasten komen ten laste van het jaar waarin deze zijn uitbetaald, dan wel de toezegging
wordt gedaan voor zover deze nog niet is uitbetaald.



Toelichting op posten yan de balans

Liquide middelen
Banksaldi per 31 december 20L7

Bestemmingsreserve
De mutatie in het boekjaar is als volgt:

Stand per 1 januari
mutatie
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari
mutatie
Stand per 31 december

ING
ING Spaarrekening
RABO

€ 686
€ 8.200

€0

20L7
€

L4.L4L
-5.255

E

20L7
ctc

0

0

10.250
2.000

1 1.500
250

24.000

2016
€

22.L05
-7.964
t4.t4L

2016
€

0

0

Toelichting op posten uit de staat van baten en lasten
20L7

€
Bestedingen

Bejaardenverzorgingshuis Tabitha in Jablona
Kinderkampen
St. Daniel (kleuterschool)
Betesda
Saxionfl-abita

2016
€

14.600
2.200

2.000
2.096

20.896


