ANBI verklaring Stichting EnscheDAY4Quality

Statutaire naam:

Stichting EnscheDAY4Quality

Rechtsvorm:

Stichting RSIN nummer: 854302396

Datum oprichting:

27.08.2014

Postadres:

Postbus 607, 7500 AP ENSCHEDE

Mailadres:

info@team-enscheday.nl

Statutaire bestuurssamenstelling: Voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Bestuur

2018

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

M. Winters
M.K. Pouw
R. Kloppenborg

Bestuur

2019

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

M. Winters
M.K. Pouw
R. Kloppenborg

Doelstelling:

Het organiseren van activiteiten en het deelnemen aan activiteiten
waarbij geld wordt ingezameld voor goede doelen. Daarnaast worden
alle verdere handelingen en activiteiten verricht die met het
voorgemelde in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan: Doelstelling van de stichting is het inzamelen van gelden voor goede
doelen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het eigen vermogen
van de stichting zal niet groter zijn dan redelijkerwijs nodig is voor de
uit te voeren werkzaamheden van de stichting. Hiervoor wordt
aangesloten bij het “bestedingscriterium” van de belastingdienst
voor de ANBI’s. De afdrachten aan het goede doel zullen worden
bepaald na afsluiting van het boekjaar, wederom rekening houdend
met het bestedingscriterium. De door de stichting te maken kosten
zullen bestaan uit direct aan de activiteiten gerelateerde kosten.
Het vierde volledige boekjaar, 2018, wordt hieronder financieel
verantwoord.

Vereenvoudigde balans Stichting EnscheDAY4Quality 2018

Vaste Activa

€

-

Vlottende Activa

€

8.370

Totaal

€

8.370

Eigen vermogen

€

400

Kort vreemd
vermogen

€ 7.970
€ 8.370

In 2019 zijn de volgende donaties voorzien/gedaan. Deze zijn op de balans opgenomen als kort vreemd
vermogen.
Stichting Nije
Hoes
Netwerken Palliatieve zorg Twente
Totaal

€
€
€

6.000
1.830
7.830

Verloop vermogen
Eigen vermogen 31-12-2017

€

3.700

Eigen vermogen naar donaties

€

-3.300

Resultaat 2018

€

2.101

Resultaat 2018 naar uit te keren donaties

€

-2.101

Eigen vermogen 31-12-2018

€

400

Het eigen vermogen wordt aangehouden voor het voorfinancieren van de activiteiten.
Daar in 2019 geen activiteiten zijn voorzien wordt het eigen vermogen aangewend voor donaties.

Baten en Lasten 2018
Opbrengsten
Kosten
Subtotaal
Afdrachten goede doelen 2018
Stichting Leonardo Hostpice
Stichting Vrienden Buurtzorg hui
Bureau Metau
Stichting Roparun
Subtotaal
Resultaat naar EV

€
€

€
€
€
€

11.231
3.339
€

7.892

€

-5.792

€

2.101

1.000
1.375
362
3.055

De opbrengsten komen voort uit de volgende activiteiten:
Sponsoring door bedrijven in contanten.
Sponsoring door bedrijven in natura.
Georganiseerde activiteiten
Donaties door particulieren en bedrijven.
Beloningsbeleid: Conform de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Er is conform statuten gehandeld.

