Structuur en activiteiten
Stichting Droom van Joop is op 12 mei 2014 opgericht. De statutaire zetel is Amsterdam. Het boekjaar
van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31december 2014.
Het doel van de stichting is:
a.
b.

c.

om kinderen van de Joop Westerweelschool extra te stimuleren hun talenten te ontdekken en
optimaal te ontwikkelen.
aanvullende middelen te genereren en ter beschikking te stellen opdat kinderen een extra kans
kan worden geboden om zich ten volle te ontplooien en alles eruit te halen wat er in zit: cognitief,
emotioneel, sociaal, fysiek en/of artistiek.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is ingeschreven bij het handelsregister in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam onder dossiernummer 60673664.
De stichting heeft vanaf haar oprichtingsdatum een ANBI status (algemeen nut beogende instelling).
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
D.T.O. ter Haar
Secretaris:
T. van Bekkum
Penningmeester: C. Bohnenn
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014 STICHTING DROOM VAN JOOP

ACTIVA

31.12.2014
€

12.05.2014
€

8.203

-

))))))

))))))

Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activa

PASSIVA

Kapitaal
Eigen vermogen
Resultaat

8.203

-

444444

444444

31.12.2014
€

12.05.2014
€

-123
8.326

-123

))))))

Totaal vermogen

8.203

Kortlopende schulden
Joop Westerweelschool

123
))))))

Totaal passiva

))))))

8.203

-

444444

444444
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN STICHTING DROOM VAN JOOP

2014
€
Bijdragen

Lasten
Kosten onderwijs kinderen

18.852

10.500
))))))

Resultaat
Financiële baten en lasten

8.352
-25
))))))

RESULTAAT

8.326
444444
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TOELICHTING OP DE OPENINGSBALANS
Op het moment van oprichting van de stichting waren er nog geen bezittingen aanwezig. De
oprichtingskosten ad € 123 zijn voorgeschoten door de Joop Westerweelschool en vanuit dat oogpunt
opgenomen op de openingsbalans als schuld. De schuld is inmiddels afgelost.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
De bijdragen bestaan volledig uit bijdragen van instanties.
De kosten bestaan uit kosten voor het ondersteunen van kinderen.

Ondertekening balans:
Amsterdam, 28 mei 2019
Het bestuur:
Voorzitter:

D.T.O. ter Haar

Secretaris:

T. van Bekkum

Penningmeester: C. Bohnenn
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