
JAARVERSLAG 2013 
 rapport annuel 

“Stichting Op Gelijke Voet” 
Adres        Pijlkruidlaan 5 
Postkode  2811 CM 
Plaats        Reeuwijk 
Telefoon   0182-392157 
Mobiel      06-53699796 
E-mail        l.struijs@planet.nl 
Website    www.stichtingopgelijkevoet.nl   
Bank           NL72INGB 0695010514         
  

http://www.stichtingopgelijkevoet.nl/


Jaarverslag 
03  Voorwoord 

04  Op Gelijke Voet 

05                     Key Figures 

06  Operatieproject 

07 /08 Samenwerking  

09 Communicatie  

10            Doelen en Realisatie 

11             Historie en Begroting   

12/13     Jaarrekening  

14  Overige gegevens  

Inhoudsopgave 



Keer op keer ben ik dankbaar voor alles dat onze Stichting Op Gelijke Voet heeft 
bereikt. Dat alles dankzij de belangeloze inbreng van vele medewerkers uit de 
medische sector en de financiële inbreng van stichtingen, bedrijven, kerken en 
particulieren. 
  
Ik moet denken aan de periode in 1977 toen ons werk in Congo-Brazzaville 
begon. Aanvankelijk was er geen sprake van een stichting. In 1984 werden de 
werkzaamheden te uitgebreid voor één persoon en is “Stichting Op Gelijke Voet” 
opgericht. In een tijd van welvaart. Het credo was: Samen delen… Samen op 
gelijke voet.  
  
Nu 2013 voorbij is, realiseer ik mij dat de werkzaamheden van onze stichting 
enorm zijn toegenomen, dankzij uw hulp!  
 
Willen wij dat in 2014 kunnen voortzetten, dan is opnieuw veel geld nodig.  
Ik besef heel goed, dat velen van ons de broekriem hebben moeten aanhalen. 
Maar is het niet zo, dat wij het nog steeds zo veel beter hebben dan veel mensen 
in Afrika, die met beperkte medische hulpmiddelen moeten leven?  
 
Mag ik u vragen om ons credo van 1977 over te nemen: Samen delen… Samen op 
Gelijke Voet! 
 
Hartelijk dank! 

Namens het bestuur, 

 

Leendert Struijs, voorzitter   
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.., des  

• 124 enfants opérés…. 

• 4 palettes avec des machines ont été 

envoyées à Brazzaville pour l’atelier 

orthopédique 

• 3 palettes avec des instruments 

chirurgicaux, des pansements, des 

médicaments et du matériel d’anesthésie ont 

été transportées à Dolisie 

• 2 techniciens orthopédiques en formation au 

Togo 

• 1 chirurgien orthopédique en formation en 

Cote d’Ívoire 
 

• 124 kinderen geopereerd… 
• 4 pallets met machines voor ons nieuw te openen 

orthopedisch atelier naar Brazzaville gezonden 

• 3 pallets met operatie-instrumenten, 

anesthesiematerialen, medicamenten, verband, 

gips naar Dolisie gezonden 

• 2 orthopedische schoentechnici in opleiding 

• 1 orthopedisch chirurg in opleiding 
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“Stichting Op Gelijke Voet” heeft als doel: 

 

Hulp bieden aan kinderen tot en met 16 jaar met een fysieke beperking, door middel van: 

• uitzenden van equipes met medische en technische specialisten 

• laten verrichten van correctieve operaties 

• toezien op nazorg, zorg dragen voor fysio- en ergotherapie 

• verstrekken van orthopedisch schoeisel, orthesen, prothesen en tricycles (driewielers) 

• begeleiden en opleiden van lokale specialisten 

• inrichten van instrumentenmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra voor 
fysiotherapie 

• toeleveren van machines, gereedschappen, medicamenten en overige materialen 

• geven van instructies aan medewerkers van de centra 

 

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over de daarvoor in aanmerking komende 
ontwikkelingslanden. De stichting richt zich nu op Congo-Brazzaville. Daar kunnen in de 
toekomst landen bij of voor in de plaats komen. 

Hoe ziet de organisatie van Stichting Op Gelijke Voet eruit? 

 

De organisatie in Nederland is  als volgt opgezet: 

 

1.  Raad van Advies, dat het bestuur ondersteunt bij het uitbouwen van het netwerk en 
adviseert bij de projecten, bestaat uit: 

• Letty Hartog – kinderfysiotherapeut  

• Hanneke Slootweg – ergotherapeut  

• Marijke van der Wiel – revalidatiearts  

• Wim Custers – orthopedisch schoenspecialist  

• Vincent Rudolphy – orthopedisch chirurg 

  

2.  Het bestuur bestaat uit 7 personen, ieder met een specifieke taak en 
verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt in koppels van twee bestuursleden die samen 
een aandachtsgebied voor hun rekening nemen. 

• Leendert Struijs – voorzitter en projectleider Orthopedisch Schoenatelier 

• Evert de Jong – coördinator fondsenwerving en projectleider van het project Opereren 

• Meüs van der Poel – lid 

• Getty  Datema – secretaris 

• Wilko Brink – penningmeester 

• Marie-Francoise van der Does – Liaison met Congo-Brazzaville 

• John Rutten - lid 

        Alle hierboven genoemde mensen zetten zich vrijwillig in voor de stichting. Dit betekent 
dat zij geen salaris en/of onkostenvergoeding ontvangen.  Bestuursleden zijn voor 
onbepaalde tijd benoemd. 

 

       Voor elk taakgebied benaderen wij vrijwilligers om met ons mee te werken. Als u zich 
aangesproken voelt door onze missies en onze aanpak en u wilt meewerken, meldt u 
dan bij ons aan door te bellen met 0182-392157. 
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       Onze 3 principes: 
 
1.  Wij zoeken samenwerking met lokale partijen voor een blijvend rendement. 

Wij zien ons zelf meer en meer als aanjager van lokale initiatieven. Stichting Op Gelijke Voet 

wordt in Congo-Brazzaville vertegenwoordigd door de Fondation Sur Un Pied d’Égalité 

(SUPE). Deze zusterstichting heeft een lokaal bestuur en onderhoudt de contacten met de 

lokale overheid en de ziekenhuizen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. 

Dit garandeert betrokkenheid, continuïteit en daarmee ‘best value for money’. 

 

2.  Wij trekken geen overheadkosten af van de donaties. 

99% van de giften gaat naar onze projecten in Congo-Brazzaville. Vrijwel alle kosten die hier 
in Nederland worden gemaakt zijn gesponsord of door bestuursleden en vrijwilligers  zelf 
gedragen. 
 

3.  Wij koppelen zo snel en direct mogelijk terug waar uw geld naartoe is gegaan. 
Naast informatie op onze internetsite www.stichtingopgelijkevoet.nl en onze facebook-
pagina proberen wij per kwartaal nieuwsbrieven uit te brengen om u te informeren over de 
laatste stand van zaken. Ook werken wij aan de opzet van een monitoringsysteem om de 
nazorg van ‘onze’ kinderen te volgen. 



2009 2010 2011 2012 2013 

Eigen fondsenwerving 23.611 27.301 28.331 27.436 107.154 

Organisatiekosten als % eigen 
fondsenwerving 

0,1 % 0 % 0,2 % 4,6 %  1,3 % 

Structurele hulp 

Materialen 3.541 2.475 183 32.019 52.672 

Uitvoeringskosten Congo-Brazzaville 12.000 14.260 12.284 17.571 15.722 

Opleidingsprojecten 11.219 4.573  3.740    5.802 

Kosten equipe 10.154 - 9.260 21.921 

Bestuur in Congo-Brazzaville 

Het bestuur van onze zusterstichting in Congo-Brazzaville Fondation Sur Un Pied d’Égalité stellen 
wij graag aan u voor: 

Voorzitter Ghislain Louppe (links op de foto) 

Penningmeester Guy Lovic Kinkonzi (rechts) 

Secretaris Constance Louhambanou (midden) 

  

Zij dragen, zowel op het logistieke als op het financiële vlak, zorg voor de opvolging van onze 
projecten. Alle drie ondervinden ze dagelijks de gevolgen van polio  en ze zijn bijzonder 
gemotiveerd. 

  

Ghislain Louppe heeft als voorzitter gezorgd voor uitstekende contacten tussen het Ministerie 
van Sociale Zaken en Familie en onze stichting, met als gevolg dat het ministerie participeert in 
onze projecten. Dit kan zowel financieel zijn als in de vorm van diensten (vervoer, onderdak). 

  

Fondation Sur Un Pied d’Égalité is in 2008 opgericht en heeft een officiële status. Daarmee is 
bereikt dat dagelijks toezicht wordt uitgeoefend op de voortgang van de projecten en dat 
donaties op de juiste wijze worden besteed. 
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Na een voorbereiding van 2 jaar is eind 2012 voor Stichting Op Gelijke Voet uit Reeuwijk 
een belangrijke nieuwe fase in de hulpverlening in Congo-Brazzaville ingegaan. Het 
orthopedisch operatieteam heeft sindsdien tot en met 2013 in het ziekenhuis van 
Dolisie 124 operaties van orthopedische aard uitgevoerd bij kinderen met een fysieke 
beperkingen. 
  
Het chirurgisch team bestond uit orthopedisch chirurgen, kinderfysiotherapeuten en 
OK-assistenten. De medische leiding was in handen van orthopedisch chirurg  
dr. Jan Bos van Kliniek Viasana. 
Hij leidde in 2012 en 2013 tweemaal een intensive operatiemissie in het Hôpital Général 
in Dolisie. Het team kreeg hulp van de enige orthopedisch chirurg in Congo-Brazzaville, 
dr. Emmanuel Koutaba en zijn team. 
  
Om het werk van de orthopedische equipes mogelijk te maken is een grote hoeveelheid 
operatie-instrumenten, producten voor de anesthesie, medicamenten en 
verbruiksmaterialen aangekocht en op transport gegaan naar Dolisie. 
  
Tot 2012 konden we kinderen met fysieke beperkingen alleen helpen met prothesen, 
orthesen, orthopedische schoenen en driewielers. Door een operatie en de benodigde 
nazorg kunnen wij de patiënten op een hoger gezondheidsniveau brengen. Door de 
verworven mobiliteit ligt voor velen van hen nu ook de weg naar onderwijs open. 
  
In 2014 worden opnieuw tenminste twee orthopedische equipes uitgezonden. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
  
In 2014 breiden we onze werkzaamheden verder uit. Tweemaal zal een team 
vertrekken om de leefomstandigheden van kinderen met neuromusculaire 
aandoeningen en kinderen met polio te gaan verbeteren. Vooral zal hierbij aandacht 
worden besteed aan zitten, staan en bewegen (dus oefenen) in de woonsituatie.  
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Het medisch team dat in januari/februari 2014 

operaties zal verrichten 

http://www.viasana.nl/
http://www.viasana.nl/
http://www.viasana.nl/


 

Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO) 
De operatie van de 124 kinderen is uitgevoerd onder leiding van Nederlandse chirurgen die 
lid  zijn van de Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO). Dit is een afdeling van de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Met de werkgroep is Stichting Op Gelijke 
Voet een samenwerkingsverband voor de duur van vijf jaar aangegaan. 
Onze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hele project en de stichting 
WOO zorgt ervoor dat orthopedisch chirurgen zich gratis beschikbaar stellen om in Dolisie te 
opereren. Waar mogelijk zorgt zij ook voor een deel van de noodzakelijke instrumenten en 
medicamenten. 
De chirurgen zijn er niet alleen om te opereren, maar ook om de technische kennis van dr. 
Emmanuel Koutaba en dr. Fleur Kaya op een hoger peil te brengen. Hetzelfde geldt voor het 
revalidatieteam en het hoofd van de operatiekamer die worden uitgezonden. Zij coachen 
hun Congolese collega’s. 
 
 
 
 
Zcene is gespecialiseerd in innovatieve audiovisuele concepten en verzorgt onze 
promotiefilm. 

 
KEES HAGENDIJK | TEKSTPRODUCTIES 

 
Kees Hagendijk helpt ons om de kwaliteit van onze schriftelijke communicatie op een hoger 
plan te krijgen en te houden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Onze nieuwsbrieven en de brochure zijn samengesteld door leerlingen van  het Grafisch 
Lyceum Utrecht.. 
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Bloemendaal Ruigrok treedt geheel belangeloos op als onze externe accountant. 



De Congolese kinderen met een fysieke beperking worden geopereerd in het Hôpital 
Général van Dolisie. Hoewel  de infrastructuur in het ziekenhuis in eerste instantie  redelijk 
goed bleek, moesten wij toch veel instrumenten en materiaal zenden. Er kan nu volop 
worden geopereerd en er is een aparte vleugel vrijgemaakt om de nazorg van de 
geopereerde patiëntjes te garanderen. Na de operatie moeten zij immers 30 tot 45 dagen in 
het ziekenhuis verblijven om te revalideren, totdat het gips wordt verwijderd. 

 

Dr. Fleur Kaya is in het ziekenhuis ons aanspreekpunt. Zij is degene die ons iedere twee 
weken op de hoogte houdt van het genezingsproces per kind. Momenteel rondt ze haar 
laatste studie tot orthopedisch chirurg af in Abidjan (Ivoorkust), maar ze heeft voortdurend 
contact met haar thuisbasis. 

 

Dr. Emmanuel Koutaba is (de enige) algemeen  chirurg in Congo-Brazzaville. Hij is verbonden 
aan het Universiteitsziekenhuis in Brazzaville en opereert samen met de Nederlandse 
chirurgen in Dolisie. Hij reist minimaal één keer per maand vanuit Brazzaville naar Dolisie 
waar hij – samen met dr. Fleur Kaya – de controle uitoefent op de vooruitgang van alle 
geopereerde patiëntjes. 

 

Het Congolese Ministerie van Sociale Zaken en Familie werkt samen met Stichting Op Gelijke 
Voet. Het ministerie participeert in onze projecten, toont hiermee zijn betrokkenheid en 
draagt bij aan de continuïteit. De samenwerking is financieel van aard of in de vorm van 
diensten (vervoer, onderdak, visa). 
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Dr. Fleur Kaya aan het werk Ziekenhuis Dolisie 

Dr. Fleur Kaya opereert 



Wij koppelen snel en direct terug waaraan uw geld is besteed. 
Naast informatie op onze internetsite en onze facebookpagina  proberen  wij met regelmaat 
een nieuwsbrief  uit  te brengen om u te informeren over onze activiteiten. Wij zijn dankbaar 
voor de support die wij hierbij ontvangen van onze samenwerkingspartners. 
 

Wij ontwikkelen een monitoringsysteem om de nazorg van 
‘onze’ kinderen te volgen. 
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Om meer over ons werk te weten te komen, blader dan 
door onze website www.stichtingopgelijkevoet.nl 
of raadpleeg onze facebookpagina stichtingopgelijkevoet 

Congo-Brazzaville is een klein land in West -Afrika, het vroegere 

Frans Congo. Het  land heeft iets meer dan 3 miljoen inwoners, waarvan 
bijna 8.000 kinderen met een fysieke beperking… 

Onze stichting mag het ANBI logo gebruiken. Dat houdt in dat uw 
donatie  onder bepaalde voorwaarden op uw belastbaar inkomen in 
mindering kan worden gebracht. 



Realisatie van onze doelen 2013 

Doelstelling voor 2013 Realisatie in 2013 Realisation en 2013 

1. Medische instrumenten     
en materialen beschikbaar 
maken in Congo-Brazzaville. 

Chirurgische instrumenten 
en materialen zijn 
beschikbaar in Dolisie. 

Des instruments 
chirurgicaux, des 
pansements, des 
médicaments et du 
matériel d’ anesthésie ont 
été transportéés à Dolisie. 

2. Opleiden van 
orthopedisch 
schoenspecialisten. 

Opleiden van twee 
schoentechnici in Togo. 
Opleiden van een arts tot 
chirurg in Ivoorkust. 

2 techniciens 
orthopédiques en 
formation au Togo 
1 chirurgien 
d’orthopédique en 
formation en Côte-d’Ivoire. 

3. Inrichten van 
orthopedisch schoenatelier 
in Brazzaville. 

De benodigde machines en 
materialen werden  in 2013 
verscheept en zijn 
beschikbaar. 

Des machines pour  l’atelier 
orthopédique ont été 
envoyées à Brazzaville. 

4. 100 kinderen succesvol 
geopereerd door twee 
medische teams (voor- en  
najaar). 

124 kinderen succesvol 
geopereerd sinds 2012. 
 

124 enfants  opérés. 

5 . Uitzending medisch 
team voor nazorg 6 weken 
na operatie. 

Nazorg van geopereerde 
kinderen wordt met hulp 
van de Congolese overheid 
gerealiseerd. 

L’après-soin des enfants 
opérés a été réalisé avec 
l'aide du gouvernement 
congolais. 

Doelen en realisatie 10 
Doelen 2014 

1. Zenden van dubbele orthopedische operatie-equipe in 
begin 2014. 

2. Zenden van  orthopedische operatie-equipe in  
        september/oktober 2014. 

3. Zenden van equipe voor neurologische en poliopatiënten 
voorjaar 2014. 

4. Zenden van equipe voor neurologische en poliopatiënten 

najaar 2014. 

5. Afstuderen van twee orthopedische schoentechnici. 

6. Afstuderen van dr. Fleur Kaya; zij rondt haar opleiding tot 
orthopedisch chirurg in Ivoorkust af. 

7. Inrichting en opening orthopedisch schoenatelier in 
Brazzaville september 2014. 

Om onze plannen te kunnen uitvoeren, hopen wij €. 50.000,- aan 

donaties te ontvangen. Onze doelen zijn haalbaar, maar  we zijn 

afhankelijk van de financiële toezeggingen. 
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Historie 11 Begrotingen 

" Stichting Op Gelijke Voet" 

Begroting en realiteit 2013 en begroting 2014

    Realiteit 2013     Begroting 2013      Begroting 2014

Donaties 106.540  80.000    47.500       

Interest 614          750         400            

107.154 80.750   47.900    

1. Materialen structurele hulp

     verbruik medisch materiaal 7.956       13.028    15.000       

    verbruik schoenen 1.805       1.805      -             

    medische instrumenten 10.785    5.570      2.300         

    schoenmachines 32.471    33.454    2.400         

    vrachtkosten 2.655       2.643      750            

55.672   56.500   20.450    

2.Kosten organisatie Congo

    kantoor SUPE 13.143    12.132    11.121       

    extra kosten SUPE 2.579       7.625      7.450         

15.722   19.757   18.571    

3. Opleidingen

    schoentechnici Togo 5.040       3.750      -             

   opleiding medici 762          1.500      5.000         

5.802      5.250     5.000      

4. Kosten equipes

     reiskosten 21.921    14.750    21.000       

21.921   14.750   21.000    

5. Kosten eigen fondsenwerving

    marketing 819          500         600            

819         500         600          

6. Kosten beleggingen

    bankkosten 425          280         280            

425         280         280          

7. Kosten beheer en administratie

    vergaderkosten 25            100         300            

    overige kosten 117          363         149            

142         463         449          

Totaal 100.503 97.500   66.350    

Willem Struijs  (overleden in 1999) 

 Willem Struijs, eigenaar van PIEDRO Verkooporganisatie, werd in 1978 
benaderd door Nederlandse orthopedische chirurgen die net uit Congo 
waren teruggekomen waar ze operaties hadden verricht. Ze vroegen 
hem of hij “iets met schoenen” zou kunnen doen voor de kinderen met 
een fysieke beperking door polio. 
Zijn echtgenote, die ook polio had, adviseerde hem eerst in Congo 
poolshoogte te nemen. Hij heeft dat gedaan en is aan het werk gegaan.  
 
Er zijn inmiddels duizenden “sabots” (houten sandalen waaraan 
beugels konden worden vastgemaakt) naar Congo verzonden en 
honderden paren aangepaste schoenen.  
Wanneer de politieke situatie het toeliet, werd jaarlijks een medisch 
team uitgezonden dat de kinderen onderzocht . 
 
Het laatste wapenfeit is het laten bouwen van het “Willem Struijs 
Centrum” in Brazzaville, waar tot op heden nog orthesen en prothesen 
worden gemaakt en tricycles (driewielers) geassembleerd worden. 
 
Voordat hij overleed in ……, is hem de hoogste onderscheiding van 
Congo-Brazzaville opgespeld voor zijn uitzonderlijke inzet voor 
kinderen met een fysieke beperking : 
 
 Chancelier des Ordres Nationaux de la Republique du Congo. 
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“Wij hebben in 2013 veel meer donaties ontvangen 
dan in 2012... 

Staat van baten en lasten in € 2013 

FONDSENWERVING 

Baten uit eigen fondsenwerving 

- Giften en schenkingen (1) 106.540 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 106.540  

Kosten eigen fondsenwerving 

- Uitvoeringskosten eigen organisatie 819 

Totaal kosten eigen fondsenwerving 819 

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 0,8 % 

Resultaat eigen fondsenwerving 105.721 

Resultaat beleggingen 614 

Totaal beschikbaar voor doelstelling 106.335 

BESTEDINGEN 

Voorbereiding en coördinatie vanuit NL 567 

Structurele hulp 

- Orthopedische schoenmakerswerkplaats en/of Materialen  44.004 

- Uitvoeringskosten organisatie in Congo-Brazzaville 13.568 

- Schoenspecialistenopleiding Togo 5.040 

- Operaties en opleiding artsen 31.448 

- Equipekosten 5.507 

Totaal 99.567 

Totaal besteed 99.684 

Overschot/Tekort 6.651 

Overschot toegevoegd aan vrij besteedbaar eigen vermogen 6.651 

Balans per ultimo in € 2013 

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten - 

Liquide middelen en beleggingen 47.219 

Totaal 47.219 

Continuiteitsreserve 15.000 

Vrij besteedbaar eigen vermogen 32.219 

Totaal 47.219 

*) Onder meer van   

 

Adessium Foundation uit Reeuwijk die  werk in Congo-Brazzaville gesteund 

heeft met een gift van €. 15.000,00. 

en van 

*) deze sponsoren hebben  te kennen gegeven hun naam en logo  op te nemen.  
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

  
Het jaarverslag 2013 is ingericht volgens de 'Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen'. Deze richtlijn bevat vormvereisten voor de balans en de staat van baten en lasten 
opdat drie essentiële vragen worden beantwoord: 

 
 Welk deel van de giften blijft over voor het goede doel? 
 Wordt het geld wel besteed? 
 Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het goede doel? 

 

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's. 

  

Balans: 

  
Onze bezittingen zijn in 2013 toegenomen. Per ultimo 2013 bezat de stichting € 47.219 
tegen € 40.568 ultimo 2012. Het bezit bestaat uit spaargelden en liquide middelen in rekening 
courant.  
De toename wordt vooral verklaard door een stijging van ontvangen donaties. 
Ons vrij besteedbaar vermogen is ook toegenomen en wij hebben onze activiteiten kunnen 
uitbreiden. 
 

Staat van baten en lasten: 

  

In 2013 is € 106.540 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen € 27.436 in 2012.  

 

In 2013 is € 819  aan eigen fondsenwerving besteed (0,8% van € 106.540). Dit percentage ligt 
weer op het niveau dat u van ons gewend bent. Andere uitgaven zijn door donateurs 
gedragen of hebben bestuursleden van onze stichting voor eigen rekening genomen. 

 

In 2013 is in totaal € .100.503  besteed (2012: € 63.266 ). Het bedrag bestaat voor ruim  

€ 80.000 uit uitgaven die in het kader van ons operatie- en opleidingsproject zijn gedaan. 
Verder wordt een maandelijkse bijdrage aan de lokale stichting Fondation Sur un Pied 
d’Égalité in Congo-Brazzaville gedaan. In 2013 is € 15.722 uitgegeven aan de ondersteuning 
van de lokale stichting in Congo-Brazzaville onder meer voor de  voorbereiding van onze 
geplande activiteiten (2012: € 17.571 ).  

 

Het overschot van € 6.651 (het verschil tussen de baten en de lasten) is toegevoegd aan het 
vrij besteedbaar eigen vermogen. 
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Balans van 2013 van  Stichting Op Gelijke Voet

31-12-2013

ACTIVA

Vorderingen en overlopende passiva -                

Liquide middelen 47.219         

Totaal 47.219         

PASSIVA

Reserves

- continuiteitsreserve 15.000         

- bestemmingsreserve 32.219         

Totaal 47.219         

Staat van baten en lasten in 2013 van Stichting Op Gelijke Voet

   Realisatie

       2013

BATEN

- baten uit eigen fondsenwerving 106.540       

- rentebaten en baten uit beleggingen 614               

Som der baten 107.154       

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

- materiaren structurele hulp 55.672         

- uitvoeringskosten organisatie Congo 15.722         

- kosten opleiding schoenspecialisten in Togo 5.802           

- equipe kosten 21.921         

99.567         

Werving baten

- kosten eigen fondsenwerving 819               

- kosten van beleggingen -                

819               

100.386       

Beheer en administratie

- kosten beheer en administratie 567               

Som der lasten 100.503       

Saldo van baten en lasten 6.651            

Bestemming saldo 2013

Dotatie aan de bestemmingsreserve 6.651,00€    


