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BALANS  per 31-12-2013 
   

Activa 
 

Passiva 

Liquide middelen  €       30  Algemene reserves 

   Beginsaldo  €   8,65  

   Saldo inkomsten en uitgaven  €  - 8,65  

   Eindsaldo  €       30  
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STAAT van inkomsten en uitgaven over 2013 

Inkomsten 

Giften  € 3.606,21  

Totaal inkomsten  € 3.606,21  

Uitgaven 

Projecten  € 3.330,74  

Kantoorkosten  €    223,75  

Bankkosten  €    110,37  

Algemene kosten  €             -  

Totaal uitgaven  € 3.664,86  

Batig saldo  €     -58,65  

 



 

 

Stichting zendingsreizen.nl  Dwarsdiep 22  � www.zendingsreizen.nl 

KvK: 02096245 9521CH Nieuw Buinen � info@zendingsreizen.nl 

Giro: 2864530 0599 619716    

 

Betreft: Toelichting op financiële verslaglegging stg. Zendingsreizen.nl 

 

L.S. 

Het openbaar maken van het financieel verslag van de stichting past bij de 
verplichting die wij als ANBI erkende instelling hebben. 

De stichting bezit geen eigen vermogen en maakt vruchtgebruik van faciliteiten welke 
haar gratis beschikbaar worden gesteld. Bovendien heeft de stichting geen 
medewerkers die hiervoor inkomen ontvangen. Dit maakt dat de kosten voor het 
functioneren van de stichting zeer laag zijn. 

Zendingsreizen.nl heeft in het afgelopen jaar 2013 een mooie actie kunnen 
ondersteunen. In 2013 stond de voorbereiding en uitvoering van een hulpreis naar 
Oekraïne centraal. De voorbereiding en uitvoering van dergelijke reizen behoren tot 
het fundament van de stichting. Daarom hopen wij dergelijke reizen vaker te mogen 
ondersteunen. Daarnaast heeft zendingsreizen via website, presentaties en 
mondeling en schriftelijk contact diverse initiatieven op adviesniveau kunnen dienen. 

Ten opzichte van de jaren 2011 en 2012 is ook een groei in de omzet te zien. We zijn 
dankbaar voor deze groei. Er is verwachting dat de komende periode, mede door 
verdere digitalisering van de dienstverlening zal groeien. 

Met vriendelijke groet, 

J.E. van der Sterre 

Zendingsreizen.nl 


