SICHTING SION INTERNATIONAL

Balans per 31 december 2014 / 2013

31-12-2014
€

€

31-12-2013
€

€

Activa
Materiële vaste activa:

40.000

40.000

Kortlopende vorderingen:

68.325

51.450

7.307

32.634

115.632

124.084

Liquide middelen:

31-12-2014
€

€

31-12-2013
€

€

Passiva
Eigen vermogen:
begin boekjaar
Resultaat boekjaar

124.084
-8.452

115.632

115.632
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SICHTING SION INTERNATIONAL

Baten en lasten boekjaar 2014 / 2013
Boekjaar 2014
€

Boekjaar 2013

€

€

€

15.494

6.092
4.991

11.083

27.373

30.400
3.000
1.676
119
1.340

36.535

Baten:
Vaste donaties en giften
Incidentele donaties en giften

6.455
9.039

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

24.250
0
2.792
119
212

-11.879
Financiële baten:
Rente spaarrekening Rabobank
Contant dividend Rabobank
Rente kort lopende leningen u/g
Financiële lasten:
Bankkosten en rente Rabobank
Resultaat boekjaar

60
879
2.625

3.564

-25.452

30
765
3.950

4.745

-137

-244

-8.452

-20.951

Toelichting:
Giften, donaties en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De jaarrekening 2014 is door het bestuur besproken en goedgekeurd in maart 2015.
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.
Inmiddels is wel besloten om de fondswerving meer te verleggen naar de bedrijven en meer gebruik te
gaan maken van bestaande netwerken in de commerciële sector.
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 2014 zijn geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2014
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.
Om dit te kunnen realiseren waren er tot en met augustus 2014 11 mensen in dienst van Casa Luminii.
Een directrice, een chauffeur, zes leerkrachten, een schoonmaakster en twee algemene medewerksters.
Door de samenwerking met de school voor bijzonder onderwijs in Sibiu en de overheid worden er
sinds september 2014 9 salarissen door de overheid vergoed.
Het beleid van stichting Sion-International is er op gericht dat op termijn de overheid de volledige
salarissen zal gaan betalen. Dit doen we door een verder samenwerking te bevorderen.
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