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Datum: 18-01-16

1. ALGEMEEN

RECHTSVORM (EN BESTUURSLEDEN)

De onderneming wordt in de vorm van een stichting uitgeoefend.

Bestuursleden per 31 december 2015 zijn: 

- de heer N.P. Visser, voorzitter

- de heer P.W. Bos, vice-voorzitter

- de heer J.G.C. Wastenecker, secretaris

- de heer S.J. Visser, penningmeester

- de heer E.J. Hofman, PR & communicatie 

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 60008466.

ACTIVITEITEN

Het doel van de stichting betreft:

-

-

-

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-

-

-

De stichting heeft als grondslag de Bijbel als het onfeilbare woord van God.

De stichting heeft als uitgangspunt de bijbeltekst zoals vermeld in Jacobus 1 : 27, luidende:

BELANGRIJKE BEDRIJFSGEBEURTENISSEN

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel in de gemeente Hattem.

OVERIG

Door weersomstandigheden is de run 2015 afgelast.

Mr. H. Herweijer, notaris te Kampen.

het organiseren van hardloop- en/of wandelevenementen onder de naam Run for Joyce;

mensen in diverse leeftijdscategorieën activeren tot deelname aan Run for Joyce en 

hierdoor tevens een bijdrage leveren aan hun vitaliteit, welzijn en gezondheid.

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en 

je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

vanuit Gods liefde weduwen en wezen in China en eventueel in andere landen – waar ook 

ter wereld – bij te staan in hun nood;

het bieden van ondersteuning aan weeskinderen en/of andere hulpbehoevende kinderen 

in China en eventueel in andere landen, waar ook ter wereld;

het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

aandacht te vragen voor de nood onder weeskinderen, weduwen en hulpbehoevende 

kinderen in de vorenbedoelde landen;

De akte van oprichting van Stichting Run for Joyce is op 12 februari 2014 verleden voor 
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2. BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

2015 2014

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

voorraad

gereed product en handelsvoorraden 1.088 200

vorderingen

overige vorderingen 50 39

liquide middelen 7.697 3.874

8.835 4.113

PASSIVA

2015 2014

€ €

STICHTINGKAPITAAL

stichtingkapitaal 3.692 3.408

RESERVERINGEN

reserveringen 5.130 630

KORTLOPENDE SCHULDEN

crediteuren 0 52

overlopende passiva 13 23

8.835 4.113
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

€ € € €

opbrengsten algemeen 3.491 4.453

opbrengsten run 8.285 7.820

rente-opbrengsten 50 40

11.826 12.313

LASTEN

kosten run 1.459 1.762

algemene kosten 223 133

1.682 1.895

incidentele lasten 0 290

RESULTAAT 10.144 10.128

besteding aan doel van stichting 9.860 6.720

SALDO 284 3.408

2015 2014
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4. ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

VLOTTENDE ACTIVA

vorderingen

overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Ten aanzien van posten begrepen in het batig saldo geldt dat winsten slechts zijn genomen indien

en voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's die hun oorsprong

vinden in het boekjaar rekening is gehouden.

De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

VLOTTENDE ACTIVA 2015 2014

€ €

gereed product en handelsvoorraden

voorraad shirts 688 200

voorraad bekers/medailles 250 0

voorraad gadgets 150 0

1.088 200

overige vorderingen

nog te ontvangen rente 50 39

liquide middelen

Rabobank Rekening-courant 2.647 2.260

Rabobank Doelreserveren 5.000 1.500

kas 50 114

7.697 3.874

STICHTINGKAPITAAL

stichting

kapitaal

€

stand per begin boekjaar 3.408

bij:

batig saldo 10.144

af:

besteding aan doel van stichting -9.860

stand per einde boekjaar 3.692
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RESERVERINGEN 2015 2014

€ €

reservering sponsorkindje Belle* 630 630

reservering "project dagbesteding" 4.500 0

5.130 630

* sponsoring kindje Huize Joyce, 24 maanden à € 30,- vanaf oktober 2015.

KORTLOPENDE SCHULDEN 2015 2014

€ €

schulden aan leveranciers en handelskredieten

crediteuren 0 52

overlopende passiva

te betalen bankkosten 13 23

8



Stichting Run for Joyce

lopen voor weeskinderen in nood

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN 2015 2014

€ €

opbrengsten algemeen

ontvangen giften 2.717 2.633

opbrengsten activiteiten derden 365 1.341

overige opbrengsten algemeen 409 479

3.491 4.453

opbrengsten run

sponsoring bedrijven 6.980 5.340

inschrijfgeld run 1.305 2.000

verkoop shirts 0 300

opbrengst etenswaren run 0 180

8.285 7.820

rente-opbrengsten

rente spaarrekening 50 40

LASTEN

kosten run

inkopen shirts 761 300

inkopen bekers/medailles/gadgets 152 407

inkopen etenswaren 28 57

klein materiaal 0 59

huur roerende zaken 0 45

promotie- en sponsorkosten 349 484

kosten website 37 37

kosten inschrijving 101 70

verzekering evenement 0 163

overige algemene kosten run 31 140

1.459 1.762
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2015 2014

€ €

algemene kosten

bankkosten 167 133

overige algemene kosten 56 0

223 133

incidentele lasten

notariskosten (oprichting stichting) 0 290

besteding aan doel van stichting

ondersteuning 'Huize Joyce' 5.000 6.000

reservering 'project dagbesteding' 4.500 0

sponsoring kindje  'Huize Joyce' 360 720

9.860 6.720

niet uitbetaalde kostenvergoedingen

kosten tickets China 0 757

niet uitbetaalde vergoedingen 0 -757

0 0
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