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Geacht bestuur,

Hierbij wordt voor de Stichting Bits for Kids rapport uitgebracht met
het financieel verslag over 2017

1. Organisatie

De Stichting Bits for Kids is opgericht op 26 februari 2004.
Op die datum is een notariele akte van oprichting getekend.

De stichting heeft zich ten doel gesteld:
- de financiele ondersteuning van kinderen, die het slachtoffer zijn geworden

van rampen.
- financiering van projecten, die de leefsituatie van kinderen verbeteren.

deze projecten moeten een duidelijk begin- en eindpunt hebben.
- alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting verzamelt voor het geformuleerde doel geld door:
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per 31-12-2017 uit de volgende leden
a. Frits Teesselink, voorzitter
b. Willy van den Brink, secretaris
c. Paul Peters, penningmeester
d. Shardene Brink, communicatie en fondsenwerving



2. Activiteiten

Eind 2016 is een start gemaakt met een nieuw project in Honduras.
Er is contact gelegd met een Belgische man, die daar een eigen onderneming heeft, maar 
daarnaast rechtstreeks probeert basisscholen in kleine dorpen te ondersteunen met
lesmateriaal en andere zaken waar behoefte aan is.
Onze stichting heeft in februari 2017 een eerste financiele bijdrage van US $ 1.000 voor de
aanschaf van lesmateriaal overgemaakt.
In 2018 zullen we zelf pakketten met onderwijsmateriaal samenstellen en in Honduras
laten afleveren. Hiervoor is een budget van € 2.000 geoormerkt.

In 2017 is er contact gelegd met de Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland.
Deze stichting heeft een specifieke leefgemeenschap (Dzoole Village) al enige tijd
ondersteund met hele praktische en strukturele projecten.
Stichting Bits for Kids heeft besloten om in samenwerking met Help Malawi Nederland
een aantal projecten aldaar mogelijk te maken.
Er is in 2017 een bedrag van € 2.800 beschikbaar gesteld voor de afbouw van een daycare centre.
Daarnaast is in 2017 een bedrag van € 800 bijgedragen in de vorm van scolarships voor
de kosten van onderwijs op het voortgezet onderwijs.

De modernisering van de website van onze stichting is in 2017 afgerond.
De website heeft een nieuwe look en samen met de mogelijkheden van andere sociale
media, kan de stichting haar verhaal meer en beter naar buiten te brengen.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle inkomsten en uitgaven.

Het stichtingsvermogen per 31-12-2017 bedraagt € 13.899.

Barneveld, april 2018
Paul Peters, penningmeester
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31-12-2017 31-12-2016
€ €

ACTIVA

VORDERINGEN 1.486 0

LIQUIDE MIDDELEN 12.424 15.023

totaal van de activa 13.910 15.023

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen 13.899 15.012

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende kosten 11 11

totaal van de passiva 13.910 15.023

Balans per 31 december 2017
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2017 2016
€ €

ONTVANGSTEN
Ontvangen donaties en giften 3.558 7.364
Fitness-actie 0 1.055

Totaal van de ontvangsten 3.558 8.419

UITGAVEN

Project Malawi, bijdrage child daycare centre 2.800 0
Project Malawi, bijdrage scolarships 800 0
Project Honduras, bijdrage aanschaf schoolboeken 940 0
Sponsoring reis Afrika D. van Deelen 0 250
Rente en bankkosten 131 128

Totaal van de uitgaven 4.671 378

Saldo van de ontvangsten en uitgaven -1.113 8.041

toelichting ontvangen donaties en giften
werknemers- en werkgeversbijdrage Intronics groep 1.486 1.492
HST Groep 500 0
Eldra 500 0
Collegae TKH-TKF 340 0
Diaconie gereformeerde kerk 0 750
NV TKH Group 0 5.000
overige giften 732 122

3.558 7.364

Ontvangsten en uitgaven in 2017


