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1.1 Balans per 31 december 2Ol7
(Na resultaatbestemming)
31 december 20t7

ACTIVA

€

€

31 december 2Ot6

€

€

Vlottende activa
Liquide middelen

3.034

3.695

Totaal activazijde

3.034

3.695

PASSryA
Eigen vermogen
Overige reserves

3.034

Totaal passivazijde
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3.695
3.034

3.695

3.034

3.695
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1.2 Staat van baten en lasten over 2Ol7
20t7
€

Baten (giften)
Promotie- en actiekosten

€

€

3.000

1.500

2.053

lasten
ExploitaUeresultaat
Bankkosten

2016

€

536

2.053

536

-553

2.464
-L43

-108

Som derllnanciële baten en lasten

-108

-143

Resultaat

-661

2.32L

)
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1.3 Toelichting op de jaarrekening
Doelstelling
De activiteiten van Stichting Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug, statutair gevestigd te gemeente
Utrechtse Heuvelrug, bestaan voornamelijk uit:
a. Het verweryen en behouden van de titel 'Faiftrade Gemeente' voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug
door het vergroten van het aanbond en het gebruik van faiftrade producten in de gemeente, door het
streven naar een groeiende bewustwording voor fairtrade in gemeentelijke samenleving alsmede door het
nemen van ínitiatieven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de gemeente.
b. Het verrichten van alle verdere handelíngen, die met het vorenstaande in de ruimste zin des woords
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuur
Per balansdatum is de bestuurssamenstelling als volgt:
- mevrouw E.M.P. Oosterhagen (voozitter)

- vacant (secretaris)
- de heer R. Veenstra (penningmeester)
Geen van bovengenoemde bestuursleden, noch andere personen, waren in het verslagjaar in dienst van de
stichting en/of kregen een beloning van de stichting.

GRONDSLAGEil VOOR DE BATAilSWAARDERING

Algemeen
De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.

Uquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.

GRONDSIÁGEN VOOR DE RESULTAATBEPAUNG

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
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1.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
20L7

20 16

€

€

Overlge reserye
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

3.695
-661
3.034
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L.374

2.32L
3.695

Stichting Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug te Doorn

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
ln20L7 bedragen de baten € 1.500. In 2016 bedroegen de baten € 3.000.

Bezoldiging bestuurdens en commissarissen
De bezoldiging aan bestuurders (inclusief pensioenpremies) over het boekjaar bedraagt € 0,--.

)

J
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Notulen van de Algemene Velgadering van het bestuur Instellingen! Stidrting Fairtrade
Gemeente tltrcchtse Heuvelrug, gevestigd te Doornr gehouden ten kantore van de Stidrting op
....2018
De volgende personen zijn aanwezig:

mevrouw E.M.P. Oosterhagen, voozitter
vacant secretaris
de heer R. Veenstra, penningmeester

Opening
De vergadering wordt geopend door de voozitter die aan de secretaris vezoekt de notulen te houden.
Na de opening constateeft de voozitter dat het voltallige bestuur aanwezig is;

dat, de statutaire en wettelijke bepalingen inzake het bijeenroepen van de vergadering in acht zijn
genomen en derhalve door de vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
Vasbtelling jaarrekeni ng 20 17
Het bestuur brengt verslag uit omtrent de gang van zaken van de stichting over het in het afgelopen jaar
gevoerde beleid. De voozítter stelt aan de orde de goedkeuring van de jaarrekening over 20L7, zoals deze
is opgenomen in het uitgebrachte jaarrapport 20L7 d.d.20 april 2018 alsmede de hierin opgenomen door
het bestuur voorgestelde resultaatbestemming.
De jaarrekening 2017 wordt besproken en hierna met algemene stemmen vastgesteld. Het onderstaand
voorstel resultaatbestemming zoals opgenomen in de jaarrekening 2OL7 wordt híermee bekrachtigd.
Voorstel resultaatbestemming 2017

€
-661
-661

Resultaat

Onttrekking aan de overige reserves

U

ibtel opstellen jaanekeni ng

De voozitter stelt aan de orde de gang van zaken met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening
2018. De vootzitter geeft aan het bestuur van de stichting uitstel tot het opstellen van de jaarrekening 2018
tot uiterlijk I december 2019.

Duharge bestuur
Aan het bestuur wordt onder dankzegging decharge verleend voor het in 2Ot7 gevoerde beleld.
Rondvraag
Geen van de aanwezigen wenst gebruik

te maken van de rondvraag.

Sluiting

Na schorsing van de vergadering, om de notulen op te stellen, zijn dee notulen staande de vergadering
goedgekeurd. De voozitter danK de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de
voozitter de vergadering.
Getekend te Doorn,

..25.1&(....20rc

Vooaitter:

mevrouw E.M.P.

, vooaitter

de heer

penningmeester

