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Contactgegevens 

 Stichting Broeder Joris 
 RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 

809719745 
 Postadres van de instelling: Richterserf 10, 3991 KE  HOUTEN 

 

Doelstelling  

De stichting heeft tot doel het verstrekken van materiële goederen en financiële middelen ter 

bevordering van het onderwijs aan en de begeleiding van jongeren in ontwikkelingslanden en met 

name de jongeren op het Stuyvenberg Trainingscentrum op Makira en op de andere Salomons 

Eilanden. In 2007 is Broeder Joris gestart met een nieuw trainingscentrum voor dove en 

gehandicapte studenten, genaamd ‘San Isidro Care Centre’. 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

De stichting werft niet actief geld of goederen en besteedt het vermogen of de opbrengsten en van 
dat vermogen, alleen maar aan de eerder beschreven doelstelling. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden: 

 G.M. Bos (voorzitter) 

 N.J.E.P.M. Vermaat (secretaris) 

 J.P.G.M. Bosz (penningmeester) 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuurlijk werk gebeurt op vrijwillige basis. Dit betekent dat de bestuursleden om niet hun werk 
doen en alle inkomsten direct ten gunste komen van de doelstelling van de stichting. 
 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan


De stichting heeft in 2017 diverse bedragen overgemaakt naar het San Isidro Care Centre in de 

Salomons Eilanden. Deze gelden zijn besteed aan de verdere opbouw van het Centre (o.a. bouw van 

accommodaties en aanschaf materialen voor het onderwijs).  

 

Financiële verantwoording 

Staat van baten en lasten over 2011 

 

      2011 

      €     

    

Baten: 

Ontvangen giften     21.430  

Rente baten         3.531 

       -------- + 

      24.961   

Lasten: 

Overboekingen trainingscentrum   15.000      

Aankoop en verzendingen goederen           6.598 

Reis- & verblijfkosten Broeder Joris in NL       478 

Overige kosten & representatie              207     

        -------- +      

          22.283   

 

Resultaat (baten -/- lasten)      2.677 

           ===== 

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/nieuwe_voorwaarden_voor_een_anbi_vanaf_1_januari_2014/financiele_verantwoording_publiceren


 

Staat van baten en lasten over 2012 

 

      2012 

      €     

     

Baten: 

Ontvangen giften     18.096   

Rente baten         5.866  

       --------  + 

      23.962    

Lasten: 

Overboekingen trainingscentrum   25.000       

Aankoop en verzendingen goederen              388  

Reis- & verblijfkosten Broeder Joris in NL       510  

Overige kosten                 107  

Representatie       1.026     

            -------- + 

         27.031   

 

Resultaat (baten -/- lasten)     -3.069 

            =====  

  



Staat van baten en lasten over 2013 

 

      2013 

      € 

              

Baten: 

Ontvangen giften     25.944  

Rente baten         4.075 

       -------- +       

       30.019     

            

Lasten: 

Overboekingen trainingscentrum   40.000       

Aankoop en verzendingen goederen              195 

Reis- & verblijfkosten Broeder Joris in NL       772 

Overige kosten                        86 

Representatie           107 

         --------  + 

         41.160   

 

Resultaat (baten -/- lasten)    -11.141 

            ===== 

 

  



Staat van baten en lasten over 2014 

 

      2014 

      € 

              

Baten: 

Ontvangen giften       9.875  

Rente baten         3.071 

       -------- +       

       12.946     

            

Lasten: 

 

Overboekingen trainingscentrum            0       

Aankoop en verzendingen goederen              223 

Reis- & verblijfkosten Broeder Joris in NL       160 

Overige kosten                        79 

Representatie           356 

         --------  + 

              817   

 

Resultaat (baten -/- lasten)     12.128 

            ===== 

  



Staat van baten en lasten over 2015 

 

      2015 

      € 

              

Baten: 

Ontvangen giften (w.o. nalatenschap)    29.780  

Rente baten         2.215 

       -------- +       

       31.995     

            

Lasten: 

 

Overboekingen trainingscentrum   20.160      

Aankoop en verzendingen goederen              172 

Reis- & verblijfkosten Broeder Joris in NL    2.229 

Overige kosten                        79 

Representatie           356 

         --------  + 

          22.738   

 

Resultaat (baten -/- lasten)      9.257 

            ===== 

  



Staat van baten en lasten over 2016 

 

      2016 

      € 

              

Baten: 

Ontvangen giften      9.083  

Rente baten         2.086 

       -------- +       

       11.169     

            

Lasten: 

 

Overboekingen trainingscentrum   20.070      

Aankoop en verzendingen goederen              324 

Overige kosten                      122 

Representatie             72 

         --------  + 

          20.587   

 

Resultaat (baten -/- lasten)               -/- 9.418 

            ===== 

  



 

Staat van baten en lasten over 2017 

 

      2017 

      € 

              

Baten: 

Ontvangen giften     16.064  

Rente baten             930 

       -------- +       

       16.994     

            

Lasten: 

 

Overboekingen trainingscentrum   10.060      

Aankoop en verzendingen goederen              541 

Overige kosten                      124 

         --------  + 

          10.725   

 

Resultaat (baten -/- lasten)              +/+ 6.269 

            ===== 

 


