Verantwoording Stichting De Lichtboei

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld alle donaties, minus kosten, geheel te besteden aan de
doelstelling, maar dat is dit jaar helaas niet gelukt. De kwaliteit van de aanvragen was in sommige
gevallen niet voldoende en in andere gevallen sloot het goede doel niet genoeg aan bij de doelstelling
van de Stichting. Het is niet de doelstelling van de Stichting om aan vermogensvorming te doen, dus
het bestuur zal zich in 2017 inspannen om meer donaties te doen. Uiteraard wel steeds met een
kritische blik.
Het zorgvuldig vastleggen van procedures kostte het bestuur in 2016 de nodige tijd. Daarnaast weet
nog niet iedereen de weg naar de Stichting te vinden. Naarmate de Stichting langer actief is zal dit
verbeteren.
Om de naamsbekendheid van de Stichting te vergroten heeft doet de Stichting mee aan een
gemeenschappelijke website van stichtingen die Delft als werkgebied hebben. Ook is de Stichting een
samenwerking aangegaan met een externe adviseur, die voor haar inspanningen een financiële
vergoeding van de Stichting ontvangt.

BALANS STICHTING DE LICHTBOEI PER 31-12-2016
BATEN
Donaties
Financiële baten

LASTEN
2.000.000
5.484

Opstartkosten
Adm en org kosten
Bijdragen en uitkeringen
Resultaat

2.005.484

2.005.484

BEZITTINGEN

SCHULDEN

Liquide middelen
Rekening-courant
Spaarrekening

Stichting vermogen

Te ontvangen rente

2.922
12.378
582.986
1.407.197

1.407.197

1099
1.404.899

1.199
1.407.197

1.407.197

Het bestuur heeft in 2016 EUR 582.986 uitgegeven aan de doelstelling.
Specificatie:
EUR 500
EUR 500
EUR 3.500
EUR 6.000
EUR 10.000
EUR 10.000
EUR 11.486
EUR 12.000
EUR 25.000
EUR 25.000
EUR 25.000
EUR 25.000
EUR 29.000
EUR 50.000
EUR 50.000
EUR 300.000

Stichting Bens
Stichting CircusKabel
Stichting Theaterfestival Delft
Stichting Present Delft
Stichting School’s Cool
Stichting Kinderacademie Delft
Stichting ISOFA
Centrum de Jessehof
Stichting Light for the World
Nationaal fonds kinderhulp
Jantje Beton
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Stichting de Jessehof
Stichting Save the Children
SOS Kinderdorpen
Unicef

Enkele aanvragen uit 2016 “hangen” nog, maar de verwachting is dat deze in de eerste maanden van
2017 alsnog gehonoreerd kunnen worden. Deze aanvragen zijn eind 2016 gedaan en nog niet volledig
afgehandeld.

Kosten:
Het bestuur heeft ook kosten gemaakt. Omdat 2016 een opstartjaar is geweest zijn de kosten in dit
jaar waarschijnlijk relatief hoger dan in de komende jaren. Opstartkosten omvatten kosten voor de
notaris, de Kamer van Koophandel, de aanvraag van een postbus, de website van de Stichting en de
bijdrage aan de gezamenlijke website van de Delftse stichtingen.
De opstartkosten bedroegen in 2016
EUR 2.922
De lopende kosten van de Stichting zijn de kosten van de bank, van de postbus en het honorarium
van de externe adviseur. Aangezien een van de bestuursleden wegens privéomstandigheden een paar
weken niet in staat is geweest haar taken waar te nemen, heeft de externe adviseur dit
waargenomen. Zij heeft hiervoor een extra vergoeding ontvangen. De totale lopende kosten
bedroegen in 2016:
EUR 12.378
In totaal bedroeg het kostenpercentage 2,62% van de totale uitgaven in 2016. Het bestuur verwacht
dat deze ratio in 2017 nog verbetert.

