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Doelstelling
Stichting Present Meppel is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die willen
geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Door vanuit een christelijke
sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden,
waarbij mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen.

Bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit:
- voorzitter: de heer E.F. Van der Heide ( tot 4 december de heer E.Mussche)
- secretaris: mevrouw H.R.Schaab-Nobel
- penningmeester: de heer H.P.J.Groen ( tot 1 november mevrouw C.D.Dijkstra-van der Veen)
- algemeen lid: de heer E.F.van der Heide ( tot 4 december)
- algemeen lid: de heer R.Veerman ( vanaf 1 januari 2017)
De operationele leiding van de stichting wordt gevormd door een operationeel team,
bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten (22 uur per week). Deze formatie wordt
ingevuld door twee medewerkers in een coordinerende functie die voor een deel van
hun werk en inzet betaald krijgt.

Oprichting
Stichting Present Meppel is opgericht op 15 november 2013 bij akte verleden voor notaris
Landman te Meppel. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 59301821.

ANBI
Stichting Present Meppel staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het fiscaal nummer is 853411955
Overige informatie over Present Meppel is te vinden via:
http://www.stichtingpresent.nl/meppel
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Balans per 31 december 2016
Actief
31 december 2016
31 december 2015
€
€
€
€
Vorderingen
nog te ontvangen gelden
Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, spaarrekening

11

1.257
13.578

4.250

3.975
2.558
14.835

6.533

14.846

10.783

Passief
31 december 2016
31 december 2015
€
€
€
€
Reserves en fondsen
bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
nog te betalen bedragen

13.902

10.783

944
14.846

10.783
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Staat van baten en lasten 2016
2016
€
Baten
subsidie KANSfonds
subsidie Oranjefonds
susidie gemeente Meppel
vergoedingen projecten
giften kerken
giften particulieren
giften non-stop actie
giften bedrijven
rentebaten

2016
€

10.000
11.250
2.000
2.905
1.151
1.481
632
250
32

2015
€
10.000
11.250
2.000
4.658
987
1.410
800
8

29.701
Lasten
kosten coordinator
vrijwilligersvergoeding
overige personeelskosten
uitgaven projecten
totaal projectkosten
bijdrage Present Nederland
telefoonkosten
kantoorkosten
promotiekosten
reiskosten
bankkosten

Resultaat

2015
€

18.995
700
135
745
20.575
3.950
354
231
1.018
291
163

31.113
19.622
0
33
1.474
21.129
3.950
463
411
2.245
77
130

26.582

28.405

3.119

2.708
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Bestemmingsfonds
Voor een deel van het vermogen van de stichting waarvan door derden een beperking is
aangebracht ten behoeve van besteding binnen de doelstelling wordt een
bestemmingsfonds gevormd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten in het
verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd
c.q. De diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.

Baten
De ontvangsten uit bijdragen van derden en subsidies worden tijdsevenredig toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Projectkosten
Dit betreft de kosten die de stichting maakt om projecten te organiseren en te
coordineren, om groepen te werven om projecten uit te voeren, om contacten met
maatschappelijke organisaties, subsidieverstrekkers, woningbouworganisaties, kerken
en anderen te ontwikkelen, te onderhouden en te verduurzamen en om het interne team
te structureren en te ondersteunen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
Bestemmingsfonds
balans per 31 december 2015
resultaat 2016
balans per 31 december 2016

€
10.783
3.119
13.902

Controle jaarrekening 2016
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door middel van een kascontrole
Een akkoordverklaring van de jaarrekening is in te zien bij het bestuur van de stichting.

