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Maasstraat 13,
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Veghel, 4 juli 2011.

Geachte dame en heren,

Ingevolge uw opdracht, van de heer J. Schaap, hebben wij aan de hand van de door u 
beschikbaar gestelde gegevens, de jaarrekening over het kalenderjaar 
2010
samengesteld.

Het rapport deelden wij als volgt in:

A:  Algemeen;

Bijlage: 1 Balans per 31 december 2010
Bijlage: 2 Staat van baten en lasten 2010
Bijlage: 3 Toelichting op de balans
Bijlage: 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Vertrouwende u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd, doch
desgewenst graag bereid tot het geven van nadere toelichtingen verblijven
wij,

Hoogachtend,

Administratiekantoor Swinkels & Tuijtel



ALGEMEEN

Naam en zetel:

 
Stichting Burung Manyar.
Zij is gevestigd te Zaltbommel.

Bestuurders: per 31 december 
2010.

De heer J.P.M. van Daal, voorzitter;

De heer J. Schaap, secretaris/penningmeester;

Mevrouw E. Standaert, projectmedewerkster.

Bevoegdheid:

Er is gezamenlijke bevoegdheid, met andere bestuurders tesamen, zie ook
de statuten

Doel en 
middelen:

De stichting heeft ten doel: als instelling in de zin van artikel 32 lid 1 sub 3 Successiewet
1956 juncto artikel 6.33 onderdeel b van de Wet inkomstenbelasting 2001, het verlenen
van financiële steun aan sociale en/of humanitaire projecten in Indonesië in het algemeen
en in het bijzonder het - in het kader van bedoelde projecten - verstrekken van materiële
hulp (met name medicijnhulp) en immateriële hulp, zo mogelijk met (vaste) contactper-
sonen in Indonesië en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.



De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit:
1 giften van diegenen die de stichting wensen te ondersteunen, waaronder onder meer
de oprichters en hun afstammelingen;
2 schenkingen, erfstellingen en 
legaten;
3 opbrengsten uit belegde gelden;
4 subsidies en andere ondersteunende bedragen;
5 andere wettig verkregen baten.

Boekjaar en jaarstukken

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De jaarrekening 2009 is vastgesteld bij de bestuursvergadering d.d. 20 juni 2010.  
De jaarrekening 2010 wordt aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd in de bestuurs-
vergadering van 9 juli 2011.

Fiscale status

Fiscaal registratienummer belastingdienst is 8113.87.902



bijlage: 1

Balansen per 31 december 2010 2009

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

Postbank 8 347 858 4.419 3.402
Postbank 8.347.858 Rentemeerrekening 212 206
A S N Bank 90.18.56.827 18.372 14.872
A S N Bank 95.86.17.988 30.305 29.000

  
53.308 47.480

  

Vorderingen

Te ontvangen baten en overlopende activa 915 1.430

  
54.223 48.910



bijlage: 1

Balansen per 31 december 2010 2009

PASSIVA

Eigen Vermogen

Reserve als bron van inkomsten 53.607 48.910
  

53.607 48.910

Schulden korte termijn

Te betalen kosten en overlopende passiva 616 0

  
54.223 48.910



bijlage: 2

Staat van baten en lasten over de jaren 2010 2009

Baten

Ontvangsten ten behoeve van medicijnen 4.597 6.608
Ontvangsten ten behoeve van administratie 0 10
Ontvangsten ten behoeve van medicijnentransport, begeleid. 0 590
Ontvangen sponsorgelden ten behoeve van projecten 755 500
Ontvangsten verkoop boeken 153 37
Ontvangsten promoties 0 350
Ontvangen rentes 1.296 1.811

  
Totale baten 6.801 9.906

Lasten

Uitgaven t.b.v. Ary 1.760 420
Uitgaven t.b.v. Kamal 0 1.980
Kosten medicijnen transport en begeleiding 109 2.303
Kosten registratie 26 27
Kosten administratie portokosten e.d. 86 110
Kosten promoties 90 300
Kosten Postbank 33 40

  
Totale lasten 2.104 5.180

  
Overschot 4.697 4.726



bijlage: 3

Toelichting op de balans

Algemeen

De grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva in de jaarrekening geschieden, berusten
op uitgangspunten welke binnen stichtingen gebruikelijk zijn.
Tenzij in de toelichting anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst en lasten als gevolg van donaties aan doelstelling
worden eveneens verantwoord op kasbasis.
Overschotten in enig jaar worden toegevoegd aan de "reserve als bron van inkomsten" 
Deze reserve dient om in de toekomst aanvullingen aan bestedingen ten behoeve van doelstellingen
boven de te ontvangen donaties te dekken.

ACTIVA

Vlottende Activa

Liquide middelen 53.308

Saldo's dagafschriften (post)banken per 31 december 53.308

Vorderingen 915

Te ontvangen rente over 2010 Postbank (ontvangen in 2011) 3
Te ontvangen rente over 2010 ASN Bank (ontvangen in 2011) 912

 
915

PASSIVA

Eigen Vermogen 53.607

Vermogen per 1 
januari 48.910
Dotatie overschot 2010 4.697

 
Vermogen per 31 december 53.607



bijlage: 4

Toelichting op de staat van baten en lasten

Ontvangen Donaties 5.505

Ontvangen donaties tbv medicijnen 4.597
Ontvangen donaties tbv Ary 510
Ontvangen donaties tbv Kamal 245
Ontvangen wegens verkoop 
boeken 153

 
5.505

Rente 1.296

Ontvangen rente over het jaar 
2010 1.296

Algemene Kosten 344

Kantoorkosten 86
Contributies en abonnementen 26
Bankkosten 33
Kosten promoties 90
Kosten medicijnentransport 109

 
344


