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Sponsoring Nieuwkamp beheer
Terugstorting reís overboeking
Flessenactie Jumbo
Sponsoring de Mt bouwmachines
Sponsoring Ontmoetingskerk
Sponsoring voedselbank Best

Sponsoring vrijwitlige rs

Sponsoring Timber buitdings
Sponsoring via Nieuwkamp
Sponsoríng Basa Nova

Sponsoring Timber buildings
Sponsoring de Wit bouwmachines
Sponsoring Marit
Sponsoring van den Berg

Teruggave VIATOL

Sponsoring van Boxtel
Flessenactie AH en Jumbo
Sponsoríng Scania

Kasvenchil in het voordeel
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€ 500,00
€ 105,87
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€ 750,00
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Kosten tot 1-1-20'18

MooiRooi advertentie BTW

Taart en gas

2 Camera's

2 SD schijfjes voor camera's

Reis overboeking
Reis overboeking
Reparatie tampen optegger
Voedsel reis Adriaan + Eríc
Voedsel reis Frans + Ron

Abonnements- en transactiekosten
Kosten tot 1-4-2018
Boete Duitstand
CFB erkenning aanmeldkosten
Schade bakwagen Bekkers
Advocaatkosten Berg Jeths
Abonnements- en transactiekosten
Kosten tot 1-7-2018
Koffie
Aangetekende brief, gebak en gas

Barbecue vrijwíl.ligers
Gas voor heftruck
Rechtbankkosten
Vuilniszakken
Postzegels en v.d. Valk
Abonnements- en transactiekosten
Kosten tot 1-10-2018
Reis overboeking
Strato abonnement website
Gas 2x
Reis overboeking
Kaart Spoetnik
Diesel afrekening (deet f) Geelders
Visitekaartjes den Einder

€ 7
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Balans

2017 2018
Huidige vtottende activa

Liquide middelen
Contracten sponsors (ANBI)

Terugstortingen
Door sponsors betaatde kosten
Contanten (Grifna)

TotaaI

€ 1.291,53

€ 0,00
€ 0,00

€ 4.505,00

€2.638,62
€ 0,00

€ 165,59

€ 5.m5,15
€ 141,00

€ 7.950,35€5.796,53

Huidige materiëte vaste activa
Cameral en SD-schijfjes waarde 2018 € 105,88

€ 8.05ó,23
Huidige passiva reserves en fondsen

Gestort beginkapitaat
Crediteuren
Reserves en sparen 5N5

€ 300,00
€ 3.157,92

€ 2.338,ó1

€ 300,00
€.7.389,16

€ 100,19
€7.789,35

Huidige passiva schulden
Korttopende schutden

Totaat 2017

€.787,40

€ 5.79ó,53 € 8.576,75

Tekort -€520,52

Handtekeningen:

Frans van Voorzitter Datu
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Hans Secretaris Dauø âa¡g

Ron Penningmee ster Datum.fr ftUg





ln 18 stichting Meierijstad helpt Oost Europa een groei in het aantal hulptransporten per jaar. ln dit jaar
het in totaat 4 combinaties geweest: eind maart en begin november. De financiële middeten om deze te organiseren waren

niet toereikend. Dit werd veroorzaakt door de kosten voor de advocaat en de rechtzaak. Na een mondelinge

de hoop ontstaan om opleggen te kunnen overnemen van Stichting Leven voor Leven, hetgeen ten laatste is tegengevalten en
een verloren rechtzaak teidde,
successen hebben we met vrijwittigen gevierd, de barbecue is het eerste wât gezamenlijk is gehouden in ons bestaan van krap

Votgend jaar hopen we het 5 jarig bestaan te vieren met gesponsorde eigen oplegger(s), waarmee één zorgpunt

De overiç zaken zoats trekkers en diesel zorgt nog steeds voor een druk op de financiële middelen. l/et gezamenlijke
nning

het - met een kleine schuld - gelukt om de sponsoring hiervan rond te krijgen
jaar is 2 x ca. 90 Ton aan hulpgoederen getransporteerd naar Romny in Oekraihe. ln dit jaar is ook het aantal sponsoren

dit geeft de mogetijkheid om deze een ANBI belastingvoordeel te geven, de eerste contracten willen we in2019 afsluiten, a[

in combinatie met reklame uiting op de gesponsorde eigen optegger(s). Aansluitend hierop hebben we het CBF erkend goed
behaatd hetgeen aantoont dat je voldoet aan de eisen van ANBI.

De stichting 
^iileierijstad 

hetpt Oost Europa steunt op vrijwittigen en sponsoren. Ook het samenwerken met andere stichtingen

verder uitgebouwd met de zusterstichting "Oekraihe heeft hulp nodig" uit Gouda, hiervan kunnen we hutpgoederen (veel

r) meenemen en afteveren in Romny. Verdere uitbreiding wordt gezocht in brandweer, ambulances en andere hoog-
hutpgoederen.

voor 2019 zijn: opslagruimte, opleggen, per jaar een vast sponsorinkomen en verhoging van de kwaliteit.
kosten voor de stichting Meierijstad helpt Oost Europa zijn enkel en alleen directe kosten geweest, er zijn geen

uitgekeerd. Hiermee is > 95% van de gelden direct ingezet ten bate van de stichting Meierijstad helpt Oost Europa

Penníngmeester:




