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Aan het bestuur van 

Stichting Provision 

BLESKENSGRAAF 

 

oud-alblas, 26-01-2016 

 

Geacht bestuur, 

Bijgaand rapporteer ik de gang van zaken over het jaar 2015 van de stichting en breng ik hierbij 

verslag uit inzake de jaarrekening 2015. 
 

De stichting is opgericht op 7 april 2005.  

 

 
 

 
 

 

 
Hoogachtend, 

 
 

 
 

 

R.Gort 
Voorzitter 
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 

 

ACTIVA 

 31 december 2015 31 december 2014      

 € € € € 

VLOTTENDE ACTIVA 

Te ontvangen rente/kosten  -  - 
 

Liquide middelen     
  -       - 

Rabobank rc  4.907  48.227 

RABO Bank Internet Sparen  20.000   - 
 

Overige vorderingen 
Schenkingsrecht  -  - 

          

Totaal activa  24.907  48.227          

 

 

PASSIVA 

 31 december 2015 31 december 2014      

 € € € € 

Eigen vermogen 

Stichtingsvermogen Stichting Provision 46.727  5536  

Saldo baten minus lasten boekjaar (53.320)  41191         

  (6.593)  46727 

 
Voorziening 1)                                                                     20.000                                    - 

 
Kortlopende schulden 

Te betalen kosten                                                                    1.500                                    1500 
Onderhandse lening  10.000                                    -   

          

Totaal passiva  24.907  48227          

 
1): de verplichting van Euro 20.000 tbv. bijdrage uitvaart G.J.Vlot en C.Vlot de Ruiter  
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3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

 2015 2014      

 € € € € 

BATEN 

Ontvangen giften 17.130  50.370 
Ontvangen periodieke uitkeringen 21.750  17.000 

        

Saldo baten  38.880  67.370   

 

LASTEN 

Bestedingen aan doelen 
Project Stichting Passion for Mission 400  400 

Project Stichting Hoop voor Albanië 15.000  13.735 
Project Hillsong HILC 27.235  3.509 

Project Albanie 7.005  1.030 
Project VBG kerk zonder dak 1.000  3.500 

Project Vrije Baptisten Gemeente 1.425  1.690 

Project gebouw emanuel albanie 27.500     - 
Project Stichting Compassion 696  696 

project helping hands en 2x smith                       10.000                                          - 
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 (90.538)  (24.670) 
Overhead 

Kosten van aktes inzake schenking -  - 

Algemene kosten (1561)  (1561) 
Bankrente en -kosten (101)                                 52  

                                                                  _                        ___________ 
 (92.200)  (26.179)        

Saldo lasten  (92.200)  (26179)        

          

Baten minus lasten  (53.320)  41191          
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4 ALGEMENE TOELICHTING 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, dat 
uitgaat van verkrijgingsprijzen. 

 

Doelstelling 

Het doel van de stichting bestaat uit het verlenen van steun en het geven van ondersteuning aan 
culturele, maatschappelijk en/of wetenschappelijke instellingen, of andere instellingen welke het 

algemeen nut beogen, alsmede het bevorderen van de volksgezondheid en/of maatschappelijk werk, 
en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.  

 
Deze doelstelling wordt onder meer verwezenlijkt door: 

 het verwerven van fondsen; 

 het geven van (financiële) ondersteuning, het verlenen van subsidies, en het verstrekken van 

fondsen aan instellingen en instanties welke werkzaam zijn op de bovengenoemde gebieden. 

 
Fiscaliteiten 

Op grond van de Wet Vennootschapsbelasting 1969, artikel 6 is Stichting Provision geen 

vennootschapsbelasting verschuldigd. 
 

 
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen 
nominale waarde. 

 

 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Toerekening van opbrengsten en kosten 

De ontvangen gelden worden als bate verantwoord in de periode waarin zij ontvangen worden. De 
bestedingen aan het doel worden verantwoord in de periode waarin zij toegezegd zijn of anders 

wanneer zij uitgegeven zijn. 
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5 ACTIVITEITENVERSLAG 2015 

5.1 Terugblik 2015 

Het afgelopen jaar is opnieuw een actief jaar geweest voor Stichting Provision. Wij zijn dan ook blij 

en dankbaar voor alle gevers  en support  

Div. leden van het bestuur en sponsoren hebben met eigen ogen kunnen zien welk  goed werk er in 

albanie ,met  oa.  de giften naar de st. Hoop voor Albanie, is verricht.  Het multifunctioneel  gebouw 

Emanuel in Kamsa is de meest in het oog springende van deze projecten.  Ook hebben deze 

bestuursleden actief meegewerkt, zowel in Nederland als in Albanie, bij de totstandkoming van dit 

gebouw, welke nu wind en waterdicht is en nu ook in bedrijf kan. 

Daarnaast heeft het bestuur de vorderingen  van de bouw kunnen zien van  de verdere afbouw van 

een multifunctioneel gebouw Emanuel  voor een gemeente in Kamsa (bij Tirana, de hoofdstad) 

Ook hebben de diverse bestuursleden zich, en  met succes,  actief ingezet in het vinden van 

sponsoren en het verkrijgen van giften . 

De Stichting heeft in het afgelopen jaar relatief grote bijdragen mogen leveren aan enkele 

activiteiten. Ruim 3/4 van de bijdragen van de Stichting kwam terecht bij de ondersteuning  van 

project Hiilsong HILC en  steun aan de Stichting Hoop voor Albanië.  

De laatste  organisatie  richt zich op structurele hulp voor Albanië. 

 

5.2 Vooruitblik 2016 

Het beleid wat de laatste jaren is ingezet zal ook in 2016 verder worden uitgevoerd. Wel wordt de 

verwachting uitgesproken dat er mogelijk lagere giften (zullen) worden ontvangen. Hiervoor zal 
uiteraard de tering naar de nering worden gezet. 

 
Namens het bestuur van Stichting Provision, 

 

 
R.Gort 

Voorzitter 


