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Geacht bestuur,

De op deze website opgenomen balans en staat van baten en lasten is ontleend aan de jaarrekening 2015 van
de stichting Stille Armen Maastricht waarbij wij op 22 februari 2016 een samenstellingsverklaring hebben
afgegeven.

Maastricht, 22 februari 2016

Met vriendelijke groet,

KOENENEN CO

Accountants

w.g. drs. C.M.J. Rosbeek RA

Koenen en Co is lidvan Nexia International, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountants-en advieskantoren.
Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig het in de algemene voorwaarden bepaalde.
Deze voorwaarden zijn op 15 juli 2009 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Roermond onder nummer 19/2009 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.



STICHTINGSTILLEARMEN MAASTRICHT

BALANSNA RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014

VLOTTENDE ACTIVA RESERVESEN FONDSEN

Algemene reserve 379 6.987
VORDERINGENEN OVERLOPENDE ACTIVA Bestemmingsreserve kerstpakketten 29.000 39.000
Overige vorderingen 0 1.000 Bestemmingsreserve noodfonds 3.500 11.000

LIQUIDEMIDDELEN 32.879 58.176 Totaal vermogen 32.879 56.987

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva 0 2.189

TOTAAL 32.879 59.176 TOTAAL 32.879 59.176

STAAT VAN BATENEN LASTEN Realisatie Realisatie

2015 2014

BATEN

Baten uit fondswerving 39.698 73.212

LASTEN

Besteed aan doelstelling
Bijdragen activiteiten 61.959 47.649

Totaal uitvoeringskosten 61.959 47.649

Kosten werving baten
Directe kosten fondswerving 301 403

301 403

Resultaatbestemming: 2015 2014
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 1.546 1.871 Toevoeging Bestemmingsreserve kerstpakketten 0 12.000

Toevoeging Bestemmingsreserve noodfonds O 8.000
1.546 1.871 Onttrekking BestemmingsreseNe kerstpakketten -10.000 0

Onttrekking Bestemmingsreserve noodfonds -7.500 0
Totale lasten 63.806 49.923 Mutatie Algemene Reserve -6.608 3.289

Resultaat -24.108 23.289 Totaal -24.108 23.289

Toelichting:

In het afgelopen boekjaar hebben wij aan diverse meetings deelgenomen welke georganiseerd zijn o.a. door de Gemeente Maastricht

om zo tot een betere samenwerking te komen met verschillende instanties die allen hetzelfde doel hebben, namelijk "armoede bestrijden".

Eind 2014 kregen wij een bericht van de Lionsclub Maastricht dat onze stichting "hun goede doel" zou zijn voor hun participatie bij
Zweit veur Leid in 2015. De totale opbrengst ad € 17.435,- werd medio 2015 ontvangen.

Omdat het armoedeprobleem in Maastricht fors bleef groeien (een op de zeven huishoudens bivakkeert inmiddels op of onder het sociaal
minimum) hebben wij gezien onze ruime reserves in de tweede helft van 2015 besloten:

1) Snel gevolg te geven aan de vragen die wij binnenkregen voorons noodfonds. In het betreffende boekjaar hebben wij 15 gezinnen geholpen
met materiële zaken zulks voor een bedrag groot € 12.661,34.

2) Aanvragen van de Stichting Blijfvan mijn Lijfen het Leger des Heils hebben wij gehonoreerd voor een totaalbedrag ad € 2.452,49.
3) De jaarlijkse kerstactie werd niet alleen in aantallen gezinnen en pakketten uitgebreid maar ook de inhoud van de kerstpakketten werd
uitgebreid met vleeswaren. Er werd in het verslagjaar ca € 10.000,- meer uitgegeven aan voedselpakketten dan in de vorige verslag periode.
4) Gezien de (te) ruime reserves hebben wij in oktober 2015 met diverse grotere sponsoren afgesproken om in dat jaar geen bijdrage aan te vragen.

Derhalve werd het boekjaar afgesloten met een saldo van € 24.108,- negatief hetgeen resulteerde in een substantiële afname van onze reserves en
wel zodanig dat wij nu weer op het niveau zitten van voorgaande jaren.


