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Stichting Chale te Apeldoorn  

Balans per 31 december 2016 

31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 46.060 34.158

Totaal 46.060 34.158

PASSIVA

Reserves 2 
Overige reserve 46.060 34.158

Totaal 46.060 34.158
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Stichting Chale te Apeldoorn  

Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015
€ € € €

Baten 3 53.375 43.769
Projectkosten 4 41.223 37.120
Kosten Nederland 5 354 506

Som der lasten 41.577 37.626

Saldo stichtingsbaten- en lasten 11.798 6.143

Financiële baten en lasten 6 104 106

Saldo van baten en lasten 11.902 6.249

3 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Chale te Apeldoorn  

Grondslagen van waardering en bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen
De naam van de stichting is Stichting Chale en is statutair gevestigd in Apeldoorn, kantoorhoudende
aan de Arnhemseweg 71 te Apeldoorn.

Activiteiten
Het doel van stichting Chale is kinderen in Ethiopië helpen op termijn op eigen benen te staan.

Het belangrijkste middel dat daarbij wordt ingezet is lokaal onderwijs toegankelijk maken voor deze
kinderen door hun ouders te helpen met de financiering van de schoolkosten.

Omrekening van vreemde valuta
De baten en lasten worden in euro's omgerekend tegen de wisselkoersen op de transactiedata.

Aantal kinderen
Het Ethiopische kalenderjaar is niet gelijk aan het Nederlandse kalenderjaar en loopt van 11
september tot en met 10 september. 

Gedurende het Ethiopische kalenderjaar dat loopt van 11 september 2015 tot en met 10 september
2016 heeft Stichting Chale 195 kinderen in Ethiopië geholpen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Reserves
Er wordt een reserve aangehouden om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.

Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het saldo van
baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen baten de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen
kunnen al verantwoord worden zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
De ontvangen of toegezegde baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging
tenzij anders vermeld.
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Stichting Chale te Apeldoorn  

Lasten
De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen zijn aangegaan.
Stichting Chale streeft naar een zo groot mogelijke besteding van haar baten aan het doel van de
stichting in Ethiopië.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van betreffende activa en passiva.
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Stichting Chale te Apeldoorn  

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Activa 

Vlottende activa

31-12-2016 31-12-2015
€ €

1  Liquide middelen
Rabobank, spaarrekening 44.000 28.000
Rabobank, betaalrekening 268 4.939
ABN AMRO bank 1.792 1.219

46.060 34.158

Passiva 

2  Reserves

In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves weergegeven:

Overige re-
serve

€
Stand per 1 januari 2016 34.158
Uit verdeling saldo van baten en
lasten 11.902

Stand per 31 december 2016 46.060
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Stichting Chale te Apeldoorn  

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

2016 2015
€ €

3  Baten
Giften particulieren 25.574 28.797
Giften vermogensfondsen en stichtingen 20.000 11.000
Giften kerken 7.138 2.522
Giften bedrijven 663 1.450

53.375 43.769

4  Projectkosten
Projectgeld 39.534 34.660
Kosten projectcontrole 1.689 2.460

41.223 37.120

Het projectgeld betreft het werkelijk in Ethiopië bestede geld, t.b.v. de realisatie van het doel van de
stichting.

De kosten projectcontrole betreffen kosten gemaakt door de bestuursleden, die waarborgen dat het
projectgeld op de juiste manier besteed wordt. De bestuursleden vergoeden deze kosten aan de
stichting. Deze vergoedingen worden gepresenteerd onder de particuliere giften.

2016 2015
€ €

5  Kosten Nederland
Kosten Nederland 354 506

Dit betreffen de kosten die de stichting in Nederland gemaakt heeft.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 5 werknemers in dienst van de stichting.

2016 2015
€ €

6  Financiële baten en lasten
Rentebaten 104 106

7



Stichting Chale te Apeldoorn  

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur van de stichting heeft besloten het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te
geven:
Het saldo van baten en lasten over het jaar 2016 wordt toegevoegd aan de reserves van de stichting.
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