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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa Referentie: 80861

t.a.v. het bestuur Betreft:      jaarrapport 2017

Pieter Zeemanweg 146

3316 GZ  DORDRECHT Dordrecht, 19 juni 2018

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het jaarrapport 2017 van de 

stichting.

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen 

het jaarrapport 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o

YEP!africa.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

De jaarrekening van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa te Dordrecht is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht 

en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

 2 van 20



Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa  

Dordrecht  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

W.C. Waaijers AA

- M. Jongsma 

- T.J.M. van Beukering

Op 1 januari 2018 is toegetreden tot het bestuur: M. van Es-van Gelderen.

- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding 

van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Het bestuur bestond einde 2017 uit:

- P.C. Engelsman

- J.W. Weehuizen 

Blijkens de akte d.d. 21 mei 2008 werd de Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa per

genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24437077.

De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten 

als volgt omschreven:

Accountancydiensten Waaijers B.V. 

Hoogachtend,

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.
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2.1  Bestuursverslag bestuur

Algemeen

Het verslagjaar 2017 stond onder andere in het teken van de viering van het 10 – jarig jubileum in het 

voorjaar Nederland en met de Yeppers in The Gambia in november. In het voorjaar werd in The Movies in 

Dordrecht een feestavond gehouden, waar o.s. een bijdrage van Tida, onze meest succesvolle Yep 

ondernemer tot nu toe, en de film “De zee die in brand staat” werden vertoond. In The Gambia was er 

naast de jubileumviering zelf met een feest, een zeer druk bezochte Bantaba in een van de 

dorpsgemeenschappen, waar onze Yeppers het belang van het bouwen  van een toekomst in eigen land op 

overtuigende wijze naar voren brachten. Vooral het grote aantal vrouwen/moeders was opvallend en 

belangrijk. Zij spelen een cruciale rol als het gaat om het toekomstbeeld dat jongeren hebben, en in het 

bijzonder waar het gaat om het voorkomen van de migratiestroom naar het noorden. 

In het vorige bestuursverslag werd al melding gemaakt van de inrichting wat in de wandeling het Yep 

investeringsfonds werd genoemd. Het gaat om het creëren van een financiële mogelijkheid door Yep-

ondernemers in Nederland voor jonge startende ondernemers in The Gambia om op basis van een concreet 

business plan, inclusief een terugbetalingsregeling, de beschikking te krijgen over een startkapitaal. Tijdens 

de jubileumreis naar Gambia in november is met een Yepper een overeenkomst getekend voor het 

realiseren van zijn project, een winkeltje in verzorgingsproducten. Eerder dat jaar was al een bijdrage 

toegekend aan het project “strap by starp”, dat de lokale productie van sandalen inhoudt. De middelen in 

het “fonds” zijn zeer beperkt, maar omdat het vereiste startkapitaal vaak ook beperkt is, kan toch het e.e.a. 

worden bereikt.

- P.C. Engelsman

Het bestuur bestond einde 2017 uit:

- T.J.M. van Beukering

- M. Jongsma 

- J.W. Weehuizen 

- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding 

van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten 

als volgt omschreven:

De Yeppers hebben altijd een steunpilaar gehad in The Gambia waar ze zich toe konden wenden bij vragen 

en problemen, een zgn. ambassadeur. Helaas is de vorige ambassadeur Omar Bunnjie plotseling overleden. 

De Yeppers in The Gambia en het bestuur van de stichting zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn 

jarenlange inzet. Hij was een prachtig mens en een Yepper in hart en nieren. We prijzen ons gelukkig dat 

we inmiddels Fabakary Kalleh bereid hebben gevonden deze rol op zich te nemen. Hij is zeer betrokken bij 

jeugdvraagstukken en heeft als slogan: "No Nation Can Be Reformed Without Reforming Its Youths".

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan enkele hoofdpunten uit het verslagjaar 2017. Het is 

derhalve geen uitputtende opsomming van alles wat Yepafrica heeft volbracht. 
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2.1  Bestuursverslag bestuur

Dordrecht, 19 juni 2018

P.C. Engelsman J.W. Weehuizen

Voorzitter Penningmeester

M. Jongsma T.J.M. van Beukering

Secretaris

Het bestuur van de Stichting Yep (Yepafrica)

Last but not least: in 2017 heeft de stichting een ANBI aanvraag ingediend. Het beschikken over de status 

van Algemeen Nut Beogende Instelling is belangrijk omdat daarmee impliciet een kwaliteitsoormerk wordt 

gegeven; de stichting moet aan een aantal belangrijke vereisten op gebied van doel en financiële 

administratie voldoen en wordt daarop door de Belastingdienst ook gemonitord. Bovendien kunnen 

donateurs onder bepaalde voorwaarden (zie Belastingdienst.nl) donaties/giften aan de stichting aftrekken 

van hun inkomen bij hun belastingopgave. De status is begin 2018 toegekend en geldt vanaf 1 januari 

2017.

Ook in 2017 heeft Yepafrica ‘gedraaid’  dankzij de bijdragen van hoofdsponsors, leden van de club van 100 

en losse donaties. In 2017 waren 4 hoofdsponsors aan Yepafrica verbonden: Lavans, Intriplo, Stolk 

Handelsonderneming en De Jong Administratie. Het financiële draagvlak blijft een punt van aandacht. Wij 

hopen dat het verwerven van de ANBI status (zie hierna) een positieve stimulans voor bestaande en 

nieuwe donateurs zal betekenen.

Het bestuur van de stichting in Nederland bestaat nu uit de onder dit bestuursverslag vermelde leden. 

Sabine Kokee heeft als bestuurslid afscheid genomen. We danken haar voor haar bijdrage bij 

cursusontwikkeling, ondersteuning van het Gambiaanse team en de public relations. Nieuw in het bestuur 

zijn Douce van Beukering voor versterking  van de financiële administratie, Maria Jongsma met de 

portefeuille Tanzania en Marian van Es, die o.a. public relations tot haar domein zal rekenen.

Het is steeds het doel van Yepafrica geweest naast Gambia ook in ander landen Yep activiteiten te 

ontplooien. 2017 stond in het teken van het voorbereiden van de uitbreiding naar Tanzania. Met name 

fondsenwerving voor de opstartfase in de eerste twee jaar en het overleggen met lokale contacten en het 

verzekeren van een lokale structuur hebben veel aandacht gevraagd. Inmiddels is het projectplan met 

bemensing gereed en zijn contacten gelegd. Het lastige punt is van oudsher het rond krijgen van de 

financiën. Zodra dat is gelukt kan onmiddellijk worden gestart.
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3.  JAARRAPPORT
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3.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris - 53

- 53

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren - 500

Overlopende activa 325 -

325 500

Liquide middelen [3] 10.488 6.775

Totaal activazijde 10.813 7.328

PASSIVA € € € €

Reserves en fondsen [4]

Bestemmingsreserves 5.450 -

Overige reserves 5.363 6.245

10.813 6.245

Kortlopende schulden [5]

Handelscrediteuren - 49

Overige schulden - 400

Overlopende passiva - 634

- 1.083

Totaal passivazijde 10.813 7.328

31 december 2017 31 december 2016

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2018

31 december 2017 31 december 2016

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2018
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3.2  Staat van baten en lasten over de periode 2017

€ € € €

Baten [6] 43.130 34.266

Som van de baten 43.130 34.266

Afschrijvingen materiële vaste activa [7] 53 180

Huisvestingskosten [8] - 578

Sponsorkosten Afrika [9] 15.743 7.577

Promotiekosten [10] 2.590 651

Vervoerskosten i.v.m. workshopreizen [11] 17.333 11.178

Kosten beheer en administratie [12] 2.106 1.888

Verblijfkosten teamdagen [13] 737 2.010

Som van de lasten 38.562 24.062

Saldo van baten en lasten 4.568 10.204

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserve 882-            10.204       

Bestemmingsreserve i.v.m. project 2018 (Strap by Strap) 2.950         -            

Bestemmingsreserve i.v.m. project 2018 (Tanzania) 2.500         -            

4.568 10.204

2017 2016

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2018

Bestemming saldo van baten en lasten:
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3.3  Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.568 10.204

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen [7] 53 180

53 180

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen [2] 175 4.876

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen)
[5]

(1.083) (10.978)

(908) (6.102)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.713 4.282

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.713 4.282

Mutatie geldmiddelen 3.713 4.282

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 6.775 2.493

Mutatie geldmiddelen 3.713 4.282

Stand per 31 december 10.488 6.775

2017 2016

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juni 2018
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3.4  Toelichting op het Jaarrapport

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Personeelsleden

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Schattingen

Valuta

Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa, statutair gevestigd te Dordrecht is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24437077.

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde.

De activiteiten van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa, statutair gevestigd te Dordrecht, 

bestaan voornamelijk uit:

- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding 

van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Pieter Zeemanweg 146 te Dordrecht.

Het jaarrapport is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in het jaarrapport verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Het jaarrapport is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.

Hierbij is ook rekening gehouden met de bepalingen van RJk C1 kleine organisaties zonder winststreven en 

RJk C2 kleine fondswervende organisaties.

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime 

dienstverband. In het jaar 2016 waren dit geen werknemers.
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3.4  Toelichting op het Jaarrapport

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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3.4  Toelichting op het Jaarrapport

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 908

Cumulatieve afschrijvingen -855

Boekwaarde per 1 januari 53

Afschrijvingen -53

Mutaties 2017 -53

Aanschafwaarde 908

Cumulatieve afschrijvingen -908

Boekwaarde per 31 december -

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Debiteuren

Debiteuren - 500

Overlopende activa

Nog te ontvangen opbrengst Benefitavond The Movies 325 -

Liquide middelen  [3]

Rekening-courant  Triodos bank NL 66 TRIO 0212 4283 65 7.579 6.775

Investeringsrekening Triodos bank NL44TRIO0338667083 2.909 -

10.488 6.775

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  [4]

2017 2016

€ €

Bestemmingsreseves

Stand per 1 januari - -

Bestemmingsreserve i.v.m. project 2018 (Strap by Strap) 2.950 -

Bestemmingsreserve i.v.m. project 2018 (Tanzania) 2.500 -

Stand per 31 december 5.450 -

Overige reserves

Stand per 1 januari 6.245 -3.959

Uit voorstel resultaatbestemming -882 10.204

Stand per 31 december 5.363 6.245

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Crediteuren

Crediteuren - 49

Overige schulden

Vooruit ontvangen bijdrage reis - 400

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen Club van 100 - 634

 15 van 20



Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa  

Dordrecht  

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Baten  [6]

Baten van particulieren 6.055 5.508

Baten van bedrijven 16.050 14.908

Som van de geworven baten 22.105 20.416

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 21.025 13.850

Som van de baten 43.130 34.266

Baten van particulieren

Club van 100 (contributies) 3.734 3.908

Donaties en giften 1.590 1.600

Opbrengst Benefit acties 731 -

6.055 5.508

Baten van bedrijven

Sponsoring 10.600 8.566

Eenmalige gift Engelsman Holding B.V. en Yepafrica B.V. - 6.342

Bijdragen i.v.m. project 2018 (Tanzania) 2.500 -

Bijdragen i.v.m. project 2018 (Strap by Strap) 2.950 -

16.050 14.908

Workshop reizen Afrika 21.025 13.850

Afschrijvingen materiële vaste activa  [7]

Inventaris 53 180

Huisvestingskosten  [8]

Huur onroerend goed - 578

Sponsorkosten Afrika  [9]

Sponsoring Youth Business Centre 15.743 7.056

Studieleningen - 521

15.743 7.577

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Promotiekosten  [10]

Onkosten verblijf board/entrepreneurs 1.654 651

Jubileumreis 936 -

2.590 651

Vervoerskosten i.v.m. workshopreizen [11]

Lokaal transport Afrika 1.012 1.001

Vliegtickets en logies hotel 14.771 9.218

Vliegtickets en logies hotel bestuursreizen 1.190 609

KM-vergoeding en reiskosten in Nederland 360 350

17.333 11.178

Kosten beheer en administratie  [12]

Drukwerk 440 185

Internetkosten 276 -

Bankkosten 237 167

Contributies en abonnementen - 399

Accountantskosten 968 968

Verzekeringen 129 169

Overige kosten 56 -

2.106 1.888

Verblijfkosten teamdagen  [13]

Materiaalkosten workshops Afrika - 1.139

Kosten workshops Afrika 151 363

Out of pocket expenses 586 508

737 2.010

Ondertekening bestuurders

Dordrecht, 19 juni 2018

Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa

P.C. Engelsman J.W. Weehuizen

Voorzitter Penningmeester

M. Jongsma T.J.M. van Beukering

Bestuurslid Bestuurslid
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4.  BIJLAGEN
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4.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2017

Inves-

teringen

2017

Desinves-

teringen

2017

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2017

€ € € €

Materiële vaste activa

Inventaris

Laptop 02-04-2012 908 908

Totaal materiële vaste activa 908 - - 908
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Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2017

Afschrij-

vingen 

2017

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2017

Boekwaarde 

per 

31-12-2017

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

855 53 - 908 - - 20,00

855 53 - 908 - -
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