
Stichting	  Steuncomité	  Asielzoekers	  en	  Vluchtelingen	  in	  Zeist

Balans	  per	  31	  december	  2014

31-‐12-‐13 31-‐12-‐2014

ACTIVA

Liquidemiddelen 18.455,56 21.750,73
Leningen 2.200,00 3.635,15

Totaal 20.655,56 25.385,88

PASSIVA

Algemene	  reserve 10.855,77 4.861,32 15.717,09
Te	  betalen	  kosten 65,00
Reserve	  telefoonkaarten 9.734,79 9.668,79

Totaal 20.655,56 25.385,88

Toelichting	  balans:

Liquidemiddelen: Betaalrekening 1.458,83
Spaarrekening 20.291,90

Totaal 21.750,73

Leningen: Betreft	  financiële	  ondersteuning	  van	  asielzoekers	  en	  of	  
vluchtelingen	  in	  Zeist,	  ter	  overbrugging	  van	  door	  hen	  te	  maken
kosten.	  Deze	  ondersteuning	  vindt	  plaats	  in	  de	  vorm	  van
leningen.

Uitstaande	  leningen 1-‐01-‐14 2.200,00

Verstrekt	  in	  2014 6.452,00
Afgelost -‐2.370,00
Sponsoring -‐2.646,85 1.435,15

Uitstaande	  leningen	   31-‐12-‐14 3.635,15

Sponsoring In	  principe	  lossen	  betrokkenen	  de	  leningen	  zelf	  af.
Om	  de	  financiële	  druk	  te	  verminderen	  zoekt	  de	  Stichting
SAVIZ	  sponsoren,	  die	  gericht	  financieel	  bijdragen	  om	  sneller	  de	  
lening	  af	  te	  lossen.	  In	  2014	  is	  op	  deze	  wijze	  €	  2.646,85	  extra
afgelost.

Vervolg	  toelichting	  Balans:

Reserve: Het	  exploitatie	  saldo	  wordt	  toegevoegd	  dan	  wel	  onttrokken	  	  
aan	  de	  algemene	  reserve	  en	  vormt	  de	  basis	  voor	  toekomstige	  
activiteiten.	  In	  2014	  kon	  €	  4.861,32	  worden	  toegevoegd	  aan
de	  reserve.	  Wij	  streven	  er	  na	  een	  reserve	  op	  te	  bouwen	  van
minimaal	  €	  20.000,-‐-‐,	  zodat	  adequaat	  kan	  worden	  gereageerd
op	  de	  toenemende	  financiële	  hulpvragen.

Reserve	  telefoonkaarten: De	  telefoonkaarten	  actie	  is	  een	  jaarlijkse	  actie,	  waarbij	  gericht	  
(Bestemmingsreserve). donaties	  worden	  gevraagd	  ten	  behoeve	  van	  het	  verstrekken	  

van	  telefoonkaarten	  aan	  vluchtelingen.

Beginsaldo	  01-‐01-‐2014 9.734,79
Ontvangen	  in	  2014 6.674,49
Uitgezette	  telefoonkaarten -‐6.740,49

Stand	  per	  31-‐12-‐2014 9.668,79

De	  ontvangsten	  via	  particulieren	  kennen	  een	  constant	  karakter,
bijeen	  gebracht	  door	  een	  vaste	  kern	  van	  trouwe	  schenkers.	  De
bijdragen	  via	  de	  kerken	  was	  belangrijk	  minder.	  Daar	  staat
tegenover	  dat	  de	  kerken	  meer	  bijdroegen	  bij	  de	  algemene
giften,	  wat	  weer	  positief	  is	  voor	  handelingsvrijheid	  van	  de
Stichting	  SAVIZ.	  Het	  aantal	  uitgezette	  telefoonkaarten	  was	  lager
doordat	  er	  minder	  asielzoekers	  waren.	  Hierdoor	  bleef	  de	  
reserve	  nagenoeg	  intact.
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Stichting	  Steuncomité	  Asielzoekers	  en	  Vluchtelingen	  in	  Zeist

Staat	  van	  Baten	  en	  Lasten	  2014

BATEN 2013 2014

Collecten	  en	  giften 1.343,51 7.416,57
Ontvangen	  rente 155,46 133,74
Afgeboekt	  nog	  te	  betalen	  kosten 65,00
Nadelig	  saldo -‐169,25

Totaal 1.329,72 7.615,31

LASTEN

Financiële	  hulp 900,00 1.591,00
Algemene	  kosten 429,62 1.162,99
Afronding	  leningen 0,10
Voordelig	  saldo 4.861,32

Totaal 1.329,72 7.615,31

Toelichting	  staat	  van	  baten	  en	  lasten:

Collecten	  en	  giften: Dit	  betreft	  giften	  van	  particulieren	  ter	  ondersteuning	  van
het	  werk	  van	  de	  Stichting	  SAVIZ.	  Enkele	  particulieren	  deden
dit	  in	  de	  vorm	  van	  fiscaal	  aantrekkkelijke	  vaste	  vijfjarige
bijdragen,	  waardoor	  voor	  de	  Stichting	  een	  welkome	  vaste
inkomsten	  stroom	  ontstaat.	  De	  collecten	  betreft	  de
opbrengst	  van	  in	  diverse	  kerken	  gehouden	  collecten	  ten
bate	  van	  de	  Stichting	  SAVIZ.	  Deze	  opbrengsten	  waren
in	  2014	  hoger,	  waardoor	  er	  meer	  ruimte	  ontstaat	  voor
het	  werk	  van	  de	  Stichting	  SAVIZ.	  

Financiële	  hulp: Financiële	  ondersteuning	  van	  activiteiten.	  	  In	  2014	  bestond
deze	  hulp	  o.m	  uit	  een	  financiële	  ondersteuning	  bij	  het	  
verkrijgen	  van	  verblijfsvergunningen	  en	  bijdragen	  voor	  de	  huur	  
van	  tijdelijke	  woonvoorzieningen.	  Voorts	  bij	  enkele	  individuele
gevallen	  in	  financiële	  ondersteuning	  bij	  schrijnende	  situaties,	  
waarbij	  verstrekking	  in	  de	  vorm	  van	  leningen	  niet	  haalbaar	  was.

Algemene	  kosten: Bankkosten 154,48	  
Kosten	  inrichten	  website 500,67	  
Kosten	  sponsoraktie 154,40	  
Reparatie	  muziekinstrumenten 260,00	  
Reparatie	  rijwiel 15,00	  
Schilderspullen	  t.b.v.	  Detentie	  Centrum 78,44	  
Afboeking	  nog	  te	  betalen	  kosten
Totaal 1.162,99	  


