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2019



De Stichting NABI is gevestigd in Bleiswijk en is opgericht door middel van een notariële 

akte d.d. 18 november 2016. De statuten zijn op 24 mei 2018 qua doelstelling herzien.

De Stichting heeft als doel: het verlenen van humanitaire en ontwikkelingshulp op de 

gebieden: gezondheidszorg, onderwijs, noodhulp bij natuurrampen, hongersnoden en

(oorlogs-)geweld en het financieren van microkredieten in ontwikkelingslanden;

het ondersteunen van organisaties die door de belastingdienst zijn toegelaten als

algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en het verrichten van al wat hiermee verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De activiteiten van de Stichting NABI zijn gestart in 2017.

Tot bestuursleden van de stichting zijn bij de oprichtingsakte benoemd:

C.B. Dubois, voorzitter

P.van Dijk, secretaris

J.C. van Dijk, penningmeester

G.W. Verkerk, lid

Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn het gehele jaar 2019 lid van het bestuur gebleven.

Handelsregister Kamer van Koophandel: 67303994

Fiscaal nummer (RSIN): 856921683
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AKTIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vaste aktiva

Materiële vaste aktiva -            -            

Financiële vaste aktiva -            -            

Vlottende aktiva

Vorderingen -            -            

Liquide middelen 2.690        2.138        

Totaal 2.690        2.138        

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 1               1               

Bestemmingsreserve 689           137           

Kortlopende schulden

Overlopende posten 2.000        2.000        

  

2.690        2.138        

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
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BATEN 2019 2018

€ €

Periodieke giften 23.100      17.500      

Incidentele giften 2.126        3.416        

Totaal baten 25.226      20.916      

LASTEN

Periodieke giften 18.922      13.088      

Incidentele giften 5.488        7.432        

Kosten beheer en administratie 264           441           

Totaal lasten 24.674      20.961      

Resultaat 552           45-             

Toevoeging aan:

Algemene reserve -            -            

Bestemmingsreserve 552           45-             

552           45-             

WINST- EN VERLIESREKENING 2019
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TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering

Materiële vaste aktiva

De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarde

veminderd met lineaire afschrijvingen, welke bepaald zijn aan de hand van de

geschatte levensduur.

Financiële vaste aktiva

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers.

Leningen u/g

De leningen u/g worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Vorderingen

Deze posten worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt jaarlijks gemuteerd met het netto-resultaat.

Kortlopende schulden

Deze schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten

De baten zijn verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten

De lasten zijn genomen in het jaar waarvoor die kosten zijn gemaakt.

Kosten van overhead

De kosten van overhead bedroegen € 264,00 ofwel 1,05% van de baten.
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JAARVERSLAG 2019

Jaarverslag 2019 
 
De bestuurssamenstelling gedurende het jaar 2019 was: 
 
de heer C.B. Dubois voorzitter 
de heer P. van Dijk  secretaris 
de heer J.C. van Dijk penningmeester 
mevr. G.W. Stolk-Verkerk bestuurslid 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn goedgekeurd op 31 augustus 2019 
door middel van digitale stemming en vervolgens gepubliceerd.  
Het bestuur is bijeen geweest op 18 november 2019. In die vergadering is de 
goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 bekrachtigd. 
De penningmeester heeft de lopende financiële zaken over 2019 toegelicht.  
De penningmeester is gevraagd te onderzoeken waar in het lopende jaar nog ruimte 
zit om extra doelen te steunen. Hij is daar via de mail voor het einde van het jaar op 
teruggekomen en vervolgens zijn besluiten genomen over extra giften in 2019. 
Inkomsten en uitgaven tot en met het derde kwartaal zijn besproken en liepen in lijn 
met de prognose. 
De begroting voor 2020 is gepresenteerd en vervolgens goedgekeurd. 
 
Hellevoetsluis, 26 februari 2020. 
 
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
C.B. Dubois    P. van Dijk    J.C. van Dijk 
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C.B. Dubois, voorzitter

P. van Dijk, secretaris

J.C. van Dijk, penningmeester

G.W. Verkerk, lid
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De jaarrekening en het jaarverslag 2019 zijn door het bestuur vastgesteld op 6 maart 2020
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EXPLOITATIEBEGROTING 2020 VAN DE STICHTING NABI 

fiscaalnummer 8569 21 683 

 

De Stichting NABI zal in 2020 voor het vierde jaar een exploitatie voeren. Het bestuur verwacht een 

opbrengst aan periodieke giften van € 24.000, -. Mogelijk komen daar incidentele giften bij. 

Deze worden voorzichtig begroot, rekening houdend met de uitkomst over de eerste drie kwartalen 

2019. 

De bestuursleden zullen actief en om niet (als vrijwilligers) in hun eigen netwerk werven. Er worden 

geen noemenswaardige kosten gemaakt voor werving van giften. 

De overheadkosten van de Stichting zullen heel beperkt zijn teneinde te voldoen aan de doelstelling 

in het beleidsplan. 

 

BATEN  

 

  Begroting 
2020 

Begroting 
2019 

Jaarrekening 
2018 

1 Periodieke giften  24.000 23.000      17.500  
2 Incidentele giften 3.000 2.000        3.416  
 TOTAAL BATEN 27.000 25.000 20.916 

 

LASTEN 

 

1 Kosten beheer en administratie 200 250 441 

2 Periodieke giften 24.000 21.000      13.088  
3 Incidentele giften 2.800 3.000        7.432  
 TOTAAL LASTEN 27.000 24.250 20.961 

 Overschot/tekort 0 750 -45 

 TOTAAL 27.000 25.000 20.916 

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 november 2019, 

 

Hellevoetsluis, 18 november 2019 

 

 

P. van Dijk 

Secretaris 

 

 

 

 

J.C. van Dijk 

penningmeester 




