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1. ALGEMENE GEGEVENS STICHTING AL-YATEEM TE DEN HAAG

1.1 Doelstelling en aard van de organisatie

Stichting al-Yateem is in 2011 opgericht en heeft het volgende ten doel: 

Stichting al-Yateem is een welzijnsorganisatie die zich sterk maakt voor hulpbehoevenden en

minderbedeelden in Marokko. Stichting al-Yateem wil deze mensen hetgeen schenken, wat voor jou

en ons vanzelfsprekend is: de primaire basisbehoeften van een mens; eten, drinken, kleding,

onderdak en veiligheid. Dit zijn gunsten waar we niet dagelijks bij stil staan, maar voor vele mensen

elders in de wereld niet zonder meer vanzelfsprekend zijn. Stichting al-Yateem geeft om deze

mensen en wil een steentje bijdragen aan het realiseren van de basisbehoeften van deze mensen.

1.2 Inschrijving kamer van koophandel

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 52762289.

1.3 Overige algemene gegevens

De stichting is gevestigd aan het Oord 22, te Den Haag.

Informatie over de stichting kunt u vinden op www.al-yateem.nl.  

1.4 Samenstelling bestuur per balansdatum

Voorzitter : de heer K. el Morabit

Penningmeester : de heer R. el Bouzidi

Secretaris : de heer R. Kamouni

1.5 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. 

Activiteitenverslag

Zie hoofdstuk 3 voor het activiteitenverslag
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2. SAMENVATTING BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING

2.1 Balans per 31 december 2015 (na verwerking van het resultaat)

ACTIVA

31-12-2015 31-12-2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0

  

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 0 0

Liquide middelen 182.754 132.913

182.754 132.913

PASSIVA

31-12-2015 31-12-2014

Vermogen

- Continuïteitsreserve 85.085 82.913

- Bestemmingsreserve Weeshuis 80.000 50.000

- Bestemmingsreserve Projecten 17.669 0

182.754 132.913

Kortlopende schulden en overlopende passiva 0 0

182.754 132.913

Toelichting Eigen vermogen

- Continuïteitsreserve: De continuïteitsreserve wordt aangehouden om bij terugvallende baten

de activiteiten van al-Yateen toch te kunnen voortzetten. Een groot deel van de activiteiten

heeft een doorlopend karakter en derhalve is er noodzaak aan een continuïteitsreserve om

de doorloop van deze activiteiten te garanderen.

- Bestemmingsreserve Weeshuis: Stichting al-Yateem heeft plannen om een eigen weeshuis

op te richten. Voor het realiseren van dit project zijn grote financiële middelen nodig. Daarom

wordt jaarlijks een deel van het exploitatieresultaat toegevoegd aan deze

bestemmingsreserve.
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2.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

Werkelijke

cijfers 2015

BATEN

Project 1000 148.067

Algemene donaties 69.071

Projectdonaties 42.405

259.543

LASTEN

P1000&onderhouden weeskind/behoeftige 72.707

Project Waterput 16.887

Offerproject 21.401

Investeren in Schoolgaande kinderen 7.129

Bouwproject 6.376

Atlasactie 9.681

Ambulance Project 6.500

Zakaat-ul-maal / Zakaat-ul-fitr 12.279

Overige Projecten 34.032

Besteed aan Projecten  186.992

Organisatielasten 22.710

Saldo staat van baten en lasten 49.841

Bestemming saldo staat van baten en lasten:

Toevoeging Continuiteitsreserve 2.172

Toevoeging Bestemmingsreserve Weeshuis 30.000

Toevoeging Bestemmingsreserve Projecten 17.669
49.841
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2.3 Toelichting algemeen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek 

richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair 

bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur.

Investeringen die in het boekjaar hebben plaatsgevonden zijn naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt toegepast:

Inventaris 20%

Computerapparatuur 33,33%

De investeringen in MVA (inventaris, automatisering) zijn bekostigd door de vrijwilligers en

derhalve niet geactiveerd op de balans.

Overige activa en passiva

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid 

opgenomen.

Baten

Donaties en giften worden verantwoord op het moment dat deze zijn ontvangen c.q. toegezegd.

van de diverse subsidiegevende instanties.

Projectlasten

De grote projecten zijn afzondelijk geprecenteerd in de staat van baten en lasten. De overige

projecten zijn samengevoegd onder de post overige projecten. Zie voor een overzicht van onze

projecten het activiteitenverslag.

Organisatielasten

De organisatielasten bestaan uit alle kosten die noodzakelijk zijn om de doelstellingen en

activiteiten van de organisatie te realiseren. De organisatielasten bedroegen in 2015 circa 11%

van de totale lasten. Dit is een zeer lage percentage in vergelijking met overige goede doelen

organisaties. Het bestuur monitort strak op deze lasten teneinde zoveel mogelijk geld beschikbaar

te stellen voor het uitvoeren van projecten.
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