SICHTING SION INTERNATIONAL

Balans per 31 december 2016 / 2015

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

€

Activa
Materiële vaste activa:

40.000

40.000

Kortlopende vorderingen:

63.930

67.402

4.212

2.305

108.142

109.707

Liquide middelen:

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

€

Passiva
Eigen vermogen:
begin boekjaar
Resultaat boekjaar

109.707
-1.565

108.142

108.142
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115.632
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109.707
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SICHTING SION INTERNATIONAL

Baten en lasten boekjaar 2016 / 2015
Boekjaar 2016
€

€

Boekjaar 2015
€

€

Baten:
Vaste donaties en giften
Incidentele donaties en giften

5.931
1.655

7.586

6.665
2.444

9.109

11.335

16.600
119
572

17.291

Lasten:
Donaties tbv Casa-Luminii -Sibiu
Kosten website
Overige algemene kosten

11.235
100
0

-3.749
Financiële baten:
Rente spaarrekening Rabobank
Rente belegging
Rente kort lopende leningen u/g
Financiële lasten:
Bankkosten en rente Rabobank
Resultaat boekjaar

0
382
1.945

2.327

-8.182

21
31
2.350

2.402

-143

-145

-1.565

-5.925

Toelichting:
Giften, donaties en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De jaarrekening 2016 is door het bestuur besproken en goedgekeurd in maart 2017.
De kortlopende vorderingen hebben betrekking op leningen u/g welke een rente van tenminste 7% opbrengen.
Ook zit er een vordering op een nalatenschap in verrwerkt.
Deze vordering is nog niet voldaan omdat de boedelscheiding nog niet is afgerond.
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SICHTING SION INTERNATIONAL
Toelichting jaarrekening
Door de aanhoudende financiële crises gaat de stichting hoe langer hoe meer merken dat
de fondswerving steeds moeilijker gaat verlopen. De vaste donateurs blijven nog steeds trouw bijdragen
maar de éénmalige (incidentele) giften komen steeds minder binnen.
De stichting heeft door het ontvangen van een nalatenschap in 2010 nog geen acute financiële
problemen en kan de donaties naar Casa-Luminii in Sibiu dan ook de komende jaren voortzetten
en de continuïteit waarborgen.

Beloningsbeleid
In het boekjaar 2016 zijn geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2016
Stichting Sion-International vangt 24 meervoudig gehandicapte kinderen op in een dagverblijf genaamd
Casa Luminii. (huis van licht)
Deze kinderen krijgen persoonlijke aandacht en onderwijs om zodoende een betere kans te hebben
op een normaal leven.
Door de intensieve samenwerking met de school voor bijzonder onderwijs heeft de overheid in 2015 alle
personeelsleden, op twee schoonmaaksters na, overgenomen waardoor de donaties naar het dagverblijf
in het jaar 2016 zijn afgenomen.
Het beleid van stichting Sion-International is er op gericht dat op termijn de overheid het kinderdagverblijf
zal gaan overnemen. Dit doen we door een verdere samenwerking te bevorderen.
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