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  Stichting Akyazili Nederland
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1 ALGEMEEN

1.1 Doelstelling
De stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel:
1. Het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog in de Nederlandse

samenleving met behulp van culturele, sociale en religieuze activiteiten

2.  a. Het (doen) geven van cursussen, voorlichting en voordrachten over cultuur en religie;

b. Het bevorderen en uitgeven van wetenschappelijke, culturele en religieuze publicaties;
c. Het organiseren van seminars en symposia;

d. Het bieden van een context voor uitingen van verschillende culturen, tradities en religie

evenredig met universele waarden;
e. Het coördineren van gezamenlijke presentaties van instellingen op het gebied van cultuur

en religie, welke op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan de doelstelling van de stichting;
f.  Het organiseren van wetenschappelijke, culturele en religieuze evenementen;
g. Het organiseren van uitwisselingsprogramma's en projecten waarbij deskundigen uit het

buitenland voorlichting geven en seminars houden;
h. Het gebruik maken van media om haar activiteiten onder de aandacht te brengen en

geïnteresseerden te informeren op het gebied van cultuur en religie
i. Het ondersteunen en bevorderen van onderwijs activiteiten;
j. Het geven van beurzen aan veelbelovende leerlingen, studenten en academici op welk

niveau dan ook d.m.v. het werven van middelen en sponsors;
k. Het verzorgen van onderwijs vanaf VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) tot en met

Universitaire opleiding;
l. Het exploiteren en beheren van gebedsruimte zoals; kerken, moskeeen, tempels en dergelijke;
m. Het organiseren en initiëren van nationale en internationale contacten en studiereizen om de

dialoog te bevorderen tussen verschillende culturen en tradities.

1.2 Bestuur
Het bestuur van Stichting Akyazili Nederland wordt gevormd door:

1. Sevinç, I. als zijnde voorzitter;
2. Kocak, A. als zijnde secretaris;
3. Aslan, S. als zijnde penningmeester.

1.3 Oprichting stichting

1.4 Bestemming van de het resultaat 2017

Het resultaat over 2017 bedraagt € -23.896 tegenover een resultaat over 2016 van € -135.923 .

De bestuursleden hebben allen een gezamenlijke bevoegdheid binnen de stichting en 
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bij notariële akte d.d. 29 juni 1981 is opgericht de stichting Stichting Akyazili Nederland. De 
activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum 
gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Akyazili Nederland.
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Financieel verslag
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BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting
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  Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2017

BALANS PER 31 december 2017 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa
Gebouwen 582.110 1.217.890
Inventaris 26.731 35.468

608.841 1.253.358

Vorderingen langlopend 
Lening Time Media -                 100.000

Debiteuren en overige vorderingen
- Debiteuren 48.382 81.252

Overige vorderingen
- Borgsommen -                6.000
- Overige vorderingen 1.672        -                

1.672         6.000         

Liquide middelen 62.403 31.164

Totaal activa 721.298 1.471.774

2017 2016
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BALANS PER 31 december 2017 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene reserve 712.172 736.068

712.172     736.068

Langlopende schulden 
Hypothecaire leningen -                596.365

-                 596.365
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen -                28.550
 - Aflossingsverplichting -                50.580
 - Belastingen en premies sociale verzekeringen 246 435
 - Overige schulden en overlopende passiva 
    - Nog te betalen accountant-/administratielasten 750           855           
    - Nog te betalen projectlasten -                18.865      
    - Nog te betalen huur -                14.400      
    - Nog te betalen vrijwilligers -                750           
    - Nog te betalen gemeentelijke belastingen 2.880 6.230        
    - Nog te betalen gas, water en electra 916 12.676      
    - Nog te betalen loon 784 -                
    - Borgsommen 2.050 6.000        
    - Af te dragen studiebeurzen 1.500 -                

9.126 139.341

Totaal passiva 721.298 1.471.774

2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
IN EURO

Baten
 - Baten uit fondsenwerving 92.487 126.360
 - Overige baten 82.116 60.825
 - Verkoop pand 104.220 -                
 - Schadevergoeding 7.590 -                
Som der Baten 286.413 187.185

Lasten
 - Doelstelling 84.919 34.319

84.919 34.319
Beheer en Administratie
 - Lonen en salarissen 9.652 8.903
 - Sociale lasten 1.679 1.782
 - Afschrijvingen 10.194      50.511
 - Overige personeelslasten 33.982 7.950
 - Huisvestigingslastne 89.339 88.379
 - Overige bedrijfslasten 19.992 12.811
 - Afboekingen huurinkomsten 36.965 47.028      
 - Afboeking vorderingen 6.000        37.663
 - Rente- en soortgelijke lasten 17.587 41.469
Som der bedrijfslasten 225.390 296.496

310.309 330.815
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -23.896 -143.630

Buitengewone baten -                 7.707         
-                 7.707         

Saldo -23.896 -135.923

Resultaatbestemming
Algemene Reserve -23.896 -135.923

2017 2016
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Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.) bestaan voornamelijk uit:
Seminars en synposia
Culturele, sociale en religieuze activiteiten
Uitwisselingsprogrammas
Sportiviteiten en onderwijs

De directie

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen tot restwaarde, die inmiddels bereikt is.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

In het boekjaar werd de directie gevormd door I. Sevinc als zijnde voorzitter; A. Kocak als zijnde secretaris en 
S. Aslan als zijnde penningmeester.

Inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van lineare afschrijvingen. De afschrijvingen 
zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur, van 5 jaar.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
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