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Balans 

Activa 
Vaste Activa 
Materiële vaste activa 

Vlottende Activa 
Rekening-courant 
TOTALE ACTIVA 

Passiva 
Eigen vermogen 
Voorziening voor geplande 
projecten voor vluchtelingen 
TOTALE PASSIVA 

Staat van baten en lasten 

Baten 
Rente baten 
Donaties 

Lasten 
Projecten 

lliadis Camp 
lstron Hotel distributions 
Support for Families moved off 
site 
Special Needs Cases 
Birthday Club 
Clothing 
Voorziening projecten 2017 

SG&A 

Resultaat 

2016 

€ 
€ 10,863.68 
€ 10,863.68 

€ 263.81 
€ 608.71 

€ 43.11 
€ 266.56 
€ 160.96 

€4,202.50 
€ 5,066.67 

€ 10,612.32 

€ 241.36 
€ 10,853.68 

€ 10.00 

31/12/2016 

€- 

€ 5,076.67 
€ 5,076.67 

€ 10.00 

€ 5,066.67 
€ 5,076.67 



Toelichting Algemeen 
Algemeen 
De Stichting Human Aid in Greece is gevestigd aan de Baambrugse Zuwe 157 te Vinkeveen en staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66805759. De Stichting Human 
Aid in Greece is op 8 september 2016 opgericht en heeft als doel "de opvang van met name Syrische 
vluchtelingen in Griekenland te faciliteren". Sinds de oprichting heeft de stichting de Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) status (fiscaal nummer 856704659), waardoor giften gedaan aan deze 
stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 

Conform art. 2:10 lid 2 BW is slechts een balans en een staat van baten en lasten opgesteld, 
aangezien de Stichting Human Aid in Greece een niet commerciële stichting is. 

Het boekjaar van de Stichting Human Aid in Greece is gelijk aan het kalenderjaar. 

Activa 
Materiële vaste activa 

Per 31 december 2016 had de Stichting Human Aid in Greece geen materiële vaste activa in haar 
bezit. 

Rekening-courant 

Dit bedrag is bij de Stichting Human Aid in Greece behandeld als regulier 'rekening courant saldo', 
waarvan het rentepercentage over 2016 is vastgesteld op gemiddeld 0,0%. 

Passiva 
Eigen vermogen 

Op 31 december 2016 had de Stichting Human Aid in Greece een eigen vermogen van €10,-. Het 
eigen vermogen van de Stichting Human Aid in Greece dient ter verwezenlijking van het doel van de 
stichting (artikel 3.1 van de statuten) 

Voorziening voor geplande projecten voor vluchtelingen 
Op 31 december 2016 had de Stichting Human Aid in Greece een voorziening voor geplande 
projecten voor vluchtelingen van €5066,67. Deze voorziening van de Stichting Human Aid in Greece 
dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting (artikel 3.1 van de statuten). Deze voorziening 
is voor het volgende boekjaar, het jaar 2017, en zal gedurende dit boekjaar besteed worden voor 
geplande projecten voor vluchtelingen. 

Baten 
Alle baten die in het boekjaar 2016 verkregen zijn, zijn alle donaties geweest. Deze donaties bestaan 
uit meer dan 95% uit éénmalige donaties. De resterende bijdragen komen voort uit maandelijkse 
donaties. Voor jaarlijkse donaties zijn er nog geen afspraken gemaakt. 

Lasten 
lliadis Camp 
Voor de bewoners van het kamp lliadis in Kalochori, Griekenland hebben wij de volgende items 
aangeschaft: 

• Zaklampen voor de opslagruimte 
• Een scheermachine voor een kapperssalon in het kamp 



• 228L melk 

lstron Hotel distributions 
Voor de bewoners van het lstron Hotel in Giannitsa, Griekenland hebben wij de volgende items 
geleverd voor 125 personen (waarvan de helft kinderen onder 12 en tussen 10-15 zwangere 
vrouwen): 

• Melk 

• Hardgekookte eieren 

• Tonijn 

• Olijven 

• Koekjes (voor de kinderen) 

• Kip 
• Drinkwater 

Ook hebben we kosten gemaakt voor benzine om de verschillende items naar Giannitsa te brengen 
en om vluchtelingen die in het hotel wonen naar de dokter en terug te brengen. 

Support for Families moved off-site 
Voor de bewoners van het appartementencomplex in Sindos, Griekenland hebben wij de volgende 
items geleverd voor 50 personen: 

• Linzen 

• Bonen 

• Rijst 

• Suiker 

• Groente 

Ook hebben we kosten gemaakt voor benzine om de verschillende items naar Sindos te brengen. 

Special Needs Cases 
Voor acht verschillende families acht trips 's nachts naar het meest dichtbij zijnde ziekenhuis 
gemaakt. In het ziekenhuis en apotheken vervolgens de nodige antibiotica, pijnstillers en andere 
medicijnen gekocht. Transport kosten naar de ziekenhuizen, apotheken en terug. 

Birthday Club 
Taarten, ballonnen, snoepjes, chocolade en lolly's voor drie verjaardagsfeesten op de zaterdag in 
kamp lliadis in Kalochori, Griekenland. 

Clothing 
Aanschaf van 405 paar warme, high-quality trainingsbroeken, zodat deze uitgedeeld konden worden 
voordat de winter begonnen was. De trainingsbroeken waren voor de bewoners en oud-bewoners 
van kamp lliadis in Kalochori, Griekenland. 

SG&A 
Bankkosten, notariële kosten voor het oprichten van de stichting en transactiekosten. De bank- en 
notariële kosten zijn betaald met donaties die gedaan zijn door bestuursleden en hun families. 



Verwerking van het resultaat 
Het positieve resultaat dat over het boekjaar 2016 rs behaald is voor 100% bewaard voor het 
ondernemen van bovenstaande projecten gedurende het boekjaar van 2017. 

Ondertekeningen bestuurders voor akkoord 
Vinkeveen, 2017 

Naam Handtekening 
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Bestuurder sinds 6-10-2016 

Dhr. J. Kranert 

Bestuurder sinds 6-10-2016 

Dhr. W. Nientker 

Bestuurder sinds 6-10-2016 
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