Jaarrekening 2019
Stichting Breadfruit House Dominica Foundation
Algemeen
De Stichting is opgericht op 18 oktober 2017.
Statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 11 jun 2019, het betrof een naamswijziging
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Maria A. Van Asten
Jacqueline Pieters
Pamela O.P. Vermeulen – Karsseboom

Doelstelling van de Stichting
Algemeen:
Hulp bij de opbouw van het eiland Dominica en het bouwen van een veilig Kinderhuis, in de
ruimste zin des woords en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Specifiek:
Met de bouw van het Kinderhuis kinderen in Dominica de mogelijkheid bieden om in een veilige
en inspirerende omgeving hun emoties te uiten en hun verhaal te vertellen met behulp van
creativiteit. En daardoor weerbaarheid te ontwikkelen om beter om te gaan met huidige
In 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden
 Online actie om boeken voor de leeshoek te kunnen aankopen
 Inzamelen van statiegeld rond de feestdagen in december
 Inzetten van social media om meer naamsbekendheid te bereiken.
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling
De balans is opgesteld volgens algemeen aanvaardbare grondslagen
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Balans per 31 december 2019
Korte vorderingen

Liquide middelen Rabobank

0.00 Eigen vermogen

530.00 Korte schulden

530.00

530.00

0.00

530.00
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Stichting Breadfruit House Dominica Foundation
Staat van baten en lasten over 2019
Baten
Beginsaldo
Donaties

2019
1,012.80
465.40
Totaal baten

1,478.20

Lasten
Materialen
Bankkosten
Abonnementen
Notaris
Website

-182.22
-139.19
-264.27
-102.51
-260.01

Totaal lasten

-948.20

Resultaat

530.00

De notariskosten betreffen een kleine aanpassing in de naam van de stichting. De aangepaste
naam past beter bij onze visie en missie.
Door een groot aantal donaties in natura zijn wij in staat gebleken de kosten van de opstart van
de Stichting beperkt te houden. Wij danken ook deze donateurs voor hun bijdrage!
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