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Stichting 'Het Mosterdzaad'

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

A C T I V A 31 december 2018 31 december 2017

€ €

Vlottende activa

Overige vorderingen 429                            -                             

Liquide middelen

Rabobank 37.257                       37.556                       

Totaal 37.686                       37.556                       

P A S S I V A

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 37.686                       37.055                       

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen -                             501                            

Totaal 37.686                       37.556                       
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Stichting 'Het Mosterdzaad'

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

BATEN

Ontvangen giften en donaties 2.264         

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling

Verstrekte bijdragen -1.479       

Uitvoeringskosten -154           

Resultaat 631            

Het resultaat is toegevoegd aan het 'vrij besteedbaar vermogen'
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Stichting 'Het Mosterdzaad'

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting `Het Mosterdzaad` is opgericht op 1 juli 2004 en staat ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer 02083167.

Het financieel verslag, omvattende de balans per ultimo het boekjaar, de staat van baten en

lasten  over het boekjaar, conform 9 lid 2 van de statuten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen c.q. zijn verricht. Lasten welke hun

oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De

uitgaven aan doelstelling worden opgenomen zodra het bestuur zijn akkoord hiervoor gegeven

heeft.
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Stichting 'Het Mosterdzaad'

Bestuursverslag 2018

Algemene informatie

Stichting `Het Mosterdzaad` is een zelfstandige organisatie welke tijdelijke financiële ondersteuning

wil bieden aan mensen in urgente (nood) situaties voor de eerste levensbehoefte en andere

situaties met als doel een duurzaam bestaan in Nederland te kunnen opbouwen

De Stichting heeft geen winstoogmerk

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Mevrouw  L. Fiere

Mevrouw S. Drenth

De heer R. Huizinga

Het bestuur is tijdens het boekjaar diverse malen bijeengekomen en heeft tijdens de vergaderingen

gesproken over de diverse aanvragen voor financiële ondersteuning.

Voor de toekomst verwacht het bestuur de lijn van 2018 te kunnen doorzetten.

Namens het bestuur:

juni 2019

Mevr. L. Fiere Dhr. R. Huizinga

Voorzitter Penningmeester
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