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BESTUURSVERSLAG 2012
De Stichting is opgericht op 14 september 2000, draag de naam Stichting Tafadhali en is in de loop
van het verslagjaar gevestigd in 's-Hertogenbosch.
Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel: het verlenen van hulp aan de medemens (in de
derde wereld) op medisch, educatief, sociaal en pastoraal gebied en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijderlings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord en alles in het kader van het algemeen nut.
Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door subsidies en donaties, schenkingen,
erfstellingen en legaten en andere baten.
Per 31 december 2012 bestond het bestuur uit:
Mevr. B.J.M. van de Ven
L.A.M. Zweerts
W.T.H.J. Melissen
In 2013 zal het bestuur worden uitgebreid met:
de heer J.W. Scholten, te Naarden

voorzitter
penningmeester
secretaris

's-Hertogenbosch
Oisterwijk
's-Hertogenbosch

bestuurslid

Naarden

In het kader van haar doelstelling heeft het bestuur van Stichting Tafadhali besloten zich in te zetten
voor de ondersteuning van aidsprojecten in derde wereldlanden.
Hiervoor is er een project voor AIDS-zorg uigekozen in Mwansa, Tanzania
Wellicht dat de gevolgen van de "crisis" ook voor Stichting Tafadhali merkbaar was. De in 2012 gehouden
mailingactie heeft beduidend minder respons opgeleverd. Gelukkig dat er toch nog een aantal bedrijven
en (religieuze) organisatie positief op het verzoek gereageerd hebben. Uiteindelijk heeft dit geleid dat in
2012 toch nog ruim € 24.000 aan incidentele giften is ontvangen. Naast ruim € 3.000 ontvangen van
onze vaste begunstigers.
Gelukkig waren er nog voldoende middelen uit voorgaande jaren, zodat in 2012 per saldo een
bedrag van € 28.250 kon worden overgemaakt naar het project Shalom Carehouse in Mwansa,
Tanzania. Het banksaldo aan het einde van 2012 is nog voldoende om ook het komende jaar
dit project te blijven ondersteunen.
Een delegatie van het bestuur heeft in maart 2012 het project bezocht.
In 2011 heeft er een controle van de belastingdienst plaatsgevonden, gericht op de ANBI-status
van de Stichting. Het resultaat van deze controle is dat de ANBI-status herbevestigd is.
Het bestuur is zich bewust van de aangescherpte verplichtingen per 1 januari 2013 die de belastingdienst ons oplegd. Hieraan kan voldaan worden.

BESTUURSVERKLARING
Het bestuur van Stichting Tafadhali verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent
de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het verslagjaar van de Stichting.
's-Hertogenbosch, 13 oktober 2013

Mevr. B.J.M. van de Ven
voorzitter

L.A.M. Zweerts
penningmeester
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W.T.H.J. Melissen
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Waarderingsgrondslagen
Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen zijn gewaardeerd op basis van de nominale
waarde minus een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een vrij besteedbaar vermogen, waarbij wel opgemerkt moet worden
dat dit vermogen slechts aangewend kan worden in overeenstemming met de doelstelling, waartoe
de Stichting in het leven is geroepen. Jaarlijks besluit het bestuur waarvoor het vermogen besteed
kan worden.
Het verloop van het eigen vermogen in het verslagjaar:
€
Stand 1 januari 2012
Tekort staat van baten en lasten
Stand 31 december 2012

41.964
2.19739.767

Staat van baten en lasten
Alle ontvangsten en uitgaven zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Alle baten en lasten zijn verantwoord in deze staat.
Het nettoresultaat (tekort) is volledig in mindering op het vrij besteedbaar vermogen gebracht.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011
31-12-2012
€

31-12-2011
€

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

557

365

Liquide middelen

39.210

41.599

TOTAAL ACTIVA

39.767

41.964

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

39.767

41.964

TOTAAL PASSIVA

39.767

41.964

PASSIVA

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2012
€
Baten uit eigen fondsenwerving:
- mailingsacties en overige donaties
- periodieke giften
- benefietconcert Boxtel 4 maart 2011

24.147
2.330
-

-

2011
€
63.865
1.485
1.349

26.477
Kosten eigen fondsenwerving:
- porti en overige mailingskosten

100-

66.699
108-

100Rentebaten

Besteed aan doelstelling:
- project Shaloom Carehouse
- uitvoeringskosten in Nederland:
abonnementen en lidmaatschappen
bankkosten
overige algemene kosten
- uitvoeringskosten ter plaatse:
reis en verblijfkosten

108-

557
26.934

365
66.956

28.250

38.000

24
18
89

27
105
182

750

29.131

Tekort c.q. overschot

2.197-
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