Stichting Sion-International Rijssen

Balans per 31 december 2013 / 2012

31-12-2013
€

31-12-2012

€

€

€

Activa
Materiële vaste activa:
Onroerendgoed Roemenie

40.000

40.000

0

340

(het betreft hier alleen de opstallen)

Financiële vaste activa:
Deelneming Fundatia Sion Int. RO
Kortlopende vorderingen:
Nog te ontvangen nalatenschap
Leningen u/g
Vooruitbetaalde kosten

10.000
41.450
0

Liquide middelen:
Rabobank 1364.10.456
Rabobank 3314.255.357
Rabobank beleggingen

16.840
794
15.000

51.450

10.000
67.500
714

78.214

32.634

3.176
8.175
15.000

26.351

124.084

144.905

31-12-2013
€

31-12-2012

€

€

€

Passiva
Eigen vermogen:
begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Kortlopende schulden:
Bankkosten en rente
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144.905
-20.821

124.084

160.267
-15.362

144.905

0

0

124.084

144.905
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Baten en lasten boekjaar 2013 / 2012
Boekjaar 2013

Boekjaar 2012

€

€

€

€

6.092
4.991

11.083

7.468
6.283

13.751

36.535

27.750
3.000
1.300
848
122
24
0

33.044

Baten:
Vaste donaties en giften
Incidentele donaties en giften

Lasten:
Donaties tbv Casa-Luminii -Sibiu
Vrijwilligersvergoedingen
Mutatie beleggingswaardering
Reiskosten Casa-Luminii
Kosten website
Kosten kamer van koophandel
Overige algemene kosten

30.400
3.000
0
1.676
119
0
1.340

-25.452
Financiële baten:
Rente spaarrekening Rabobank
Contant dividend Rabobank
Rente kort lopende leningen u/g
Financiële lasten:
Bankkosten en rente Rabobank
Resultaat boekjaar

30
765
3.950

4.745

-19.293

300
1.375
2.500

4.175

-114

-244

-20.821

-15.362

Toelichting:
Giften, donaties en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De jaarrekening 2013 is door het bestuur besproken en goedgekeurd in maart 2014.
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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
De bestuursleden van stichting Sion-International krijgen per jaar de vrijwilligersvergoeding
uitgekeerd. Deze vergoeding wordt geacht gemaakte kosten te dekken.
De kostenvergoeding dekt: reis-, kantoor, telefoon-, en overige kosten die niet worden vergoed
door de stichting maar wel in privé worden gemaakt.
De uitgekeerde vergoeding aan de bestuursleden in 2013 bedraagt per bestuurslid € 1.000 per jaar.
Voor het jaar 2013 € 3.000. Buiten deze vrijwilligersvergoedingen worden er geen beloningen uitgekeerd.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2013
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 zijn er 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
inmiddels 5 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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