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VOORWOORD 

Dit jaarverslag geeft een ieder een inzicht in het handelen van de stichting, de behaalde 
resultaten en de plannen voor de volgende jaren. 

Doel:  

- het zich inzetten voor en verbeteren van de kwaliteit van leven van kans arme 
mensen in o.a. Cambodja, met name d.m.v. het realiseren en bevorderen van 
(drink)watervoorzieningen, educatie en gezondheidszorg 

Te bereiken door: 

- het bieden en stimuleren van ontwikkelingshulp. 
- het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten 
- zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten – verrichten wat 

naar oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is 

Werving van gelden: 

- baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten 
- subsidies 
- donaties en giften 
- schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen 
- revenuen van het vermogen 
- alle overige bijdragen en inkomsten 

Besteding/beheer van gelden: 

- de bijdragen e.d. zullen worden besteed aan het laten bouwen van waterputten en 
educatie (zie doel) 

- geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware 
het zijn eigen vermogen 

- de stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter of bestuurders 
- de stichting kent aan geen enkele medewerker/bestuurder een salaris toe 
- alle bijdragen worden besteed aan het doel 
- alle kosten behorende bij het voeren/beheren van de stichting komen uit eigen zak 
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INTERNE ORGANISATIE 

Gegevens van de stichting: 

Naam Stichting:   Stichting 100 procent voor het goede doel 
Statutaire zetel:   Gemeente Arnhem 
Correspondentieadres:  Melissantpad 2, 6843 DZ Arnhem 
Telefoonnummer:   06-18726951 
Inschrijving Handelsregister:  28-08-2013 
Nummer:    58616225 
RSIN nummer:   853113130 
Akte van oprichting:   23-08-2013 
Opnamenummer belastingen: 8531.13.130 
Bankrekeningnummer:  NL 89 TRIO 0197 7095 59 

Het bestuur bestaat uit: 

- Voorzitter J.J.J. van Dokkum - Scherpenzeel 
- Mede oprichter M. Scherpenzeel - van Dokkum 
- Vice voorzitter S. Jager 
- Penningmeester C.A. Broers 

Beheer: 

De stichting wordt beheerd door het gezamenlijke bestuur, welke minstens één maal per jaar 
vergadert. Indien de voorzitter dit nodig acht of indien een van de bestuursleden erom 
vraagt, zullen er tussentijdse vergaderingen worden gehouden. 
Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de 
bestuursleden ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is. 
Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. De notulen van de 
vergaderingen worden door de secretaris opgemaakt en naar ieder gezonden ter 
goedkeuring. Daarna worden ze door de voorzitter en secretaris ondertekend. 

Bestuursbevoegdheid: 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting 
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
Het bestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen middels een bij de Kamer van 
Koophandel te deponeren volmacht tot een door het bestuur nader te bepalen bedrag. 
Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meerdere bestuursleden, alsook 
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
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Compagnons: 

Naast het bestuur is er een aantal vrijwilligers werkzaam voor de stichting en wel: 
- Corrie Vos 
- Vincent Dekker 

Lokale vertegenwoordigers: 

- Heang Song 
- Allen Lim 

Financiële ondersteuners: 

- AED Etiketten doneert etiketten 
- Curry Promotions 86 doneert de kosten voor het gebruik van de domeinnamen 
- Multicopy doneert de visitekaartjes 
- Weebly doneert een deel van de kosten voor de website 
- Wereld winkel doneert diverse waterputten 
- TOF group doneert oude mobiels opbrengst gaat naar stichting. 

Activiteit: 

* Verkoop van mobiele telefoons. 
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FINANCIEN 

Administratie: 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht een 
duidelijke administratie te voeren en na afloop van het boekjaar de balans en de staat van 
baten en lasten van de stichting op te maken en op papier vast te stellen. 
Dit derde jaarverslag zal betrekking hebben op de periode 1 januari t/m 31 december 2017. 

Baten: 
Donaties t.b.v. het bouwen van waterputten    9.821,66 
Donaties t.b.v. de dekking van de algemene kosten     150,00 

Totaal:        9.971,66 

Lasten: 
Bouwkosten waterputten      6.507,64 
Algemene kosten          109,80 

Totaal:        6.617,44 

Stand liquide middelen per 31 december 2017      4.099,57 
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