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HET BESTUUR AAN HET WOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2018
van Stichting Akyazili Nederland
(hierna: SAN). Sinds 1981 actief om
een belangrijke rol te spelen in de
Nederlandse samenleving. Deze rol
proberen we ieder jaar te
continueren en te verbeteren.

 Wij zetten ons onder andere in voor
de kwetsbare groepen in de
samenleving. Daarbij maken wij geen
onderscheid in kleur, soort, ras,
geaardheid of geloof. Dit kunnen
wij mede doen door de steun die we
krijgen van de vele donateurs en
sponsors. Wij zijn hen uiteraard
dankbaar voor. En dat zullen we
blijven zijn.  Mede door de
feedback van derden ontstaat de
kans om de groeiende lijn binnen de
organisatie voor te zetten. 
 
In dit verslag proberen wij u de
mogelijkheid te bieden om een
kijkje te nemen binnen de
organisatie van SAN.
Eerst wordt er een samenvatting
gegegeven over de jaarcijfers en
vervolgens wordt beknopt
weergegeven welke activiteiten wij
hebben gerealiseerd hebben het
afgelopen jaar. Middels een
bestuursverslag proberen we ons
beleid en cijfers in woorden uit te
drukken en kijken wat of de doelen
zijn gerealiseerd.   

  
Ook in Nederland zijn een grote
groep vluchtelingen verwelkomt en
door verschillende instanties
krijgen deze groep mensen
verregaande aandacht die zij ook
dik verdienen. Van jong tot oud
worden er initiatieven
gefaciliteerd in heel het land.

 

Stichting Akyazili Nederland

Diergaardesingel 56-58
 3014 AC Rotterdam 

  
WWW:     www.akyazili.nl

 E-mail:  info@akyazili.nl
  

IBAN:    NL61ABNA0417108192
 KvK:     41127489

Het bestuur

Een mooi voorbeeld is de ingerichte
kledingwinkel in een buurtcentrum
in Rotterdam. Vluchtelingen
gezinnen kunnen hier terecht voor
kleding voor hun gezin. Deze
kleding is door buurtbewoners en
andere betrokkenen beschikbaar
gesteld voor deze gezinnen. 

  
 
Vluchtelingen het gevoel geven dat
ze een onderdeel zijn van Nederland
en dat wij Nederlanders gastvrij
zullen optreden tijdens
hun verblijf in Nederland. Met deze
gedachtegoed heeft SAN de handen
ineengeslagen met lokale
zelforganisaties uit Rotterdam om
een boottocht te organiseren voor
een grote groep vluchtelingen. Dit
en meerdere
mooie initiatieven worden in
Nederland gerealiseerd om het
verblijf van de vluchteling
aangenaam te maken in Nederland. 

  
In dit verslag leest u de
gebeurtenissen in het jaar 2018  en
blikken we vooruit op wat komen
gaat. 
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SAN 

61 16
Het aantal
vrijwilligers is
in de loop der
jaren aardig
toegenomen. We
zien de aandacht
steeds toenemen
voor de
activiteiten van
SAN. In
vergelijking met
voorgaande jaren 20%

Dit jaar waren er
16 studenten die in
onze huisvesting
verbleven. In
vergelijking met
eerdere jaren is
dit een daling.

zien we een
toename van 20%.
dat verklaart ook
de hogere
vrijwilligersverg
oeding van 2017.
In 2018
verwachten we
eveneens op een
toename.

AFNAME

We zien een duidelijk stijging in onze activiteiten. Met de overname van
de studentenhuisvesting is deze stijging alleen maar voortgezet. Wij
verwachten dat de groei zich in de loop van de jaren zal toenemen en
hebben onze voorbereidingen hiervoor genomen. 

ENKELE CIJFERS UIT 2018
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IN HET KORT
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BESTUURSVERSLAG
Het jaar 2017 is voor SAN een jaar geweest van een ware wederopstand.
Met alle hectische momenten van 2016 achter ons hebben we met het
bestuur voorafgaand aan het jaar 2017 besloten om zo veel mogelijk
successen te behalen.

  
 
 
 
In 2017 hebben we vooral gekeken naar de mogelijkheden om samenwerkingen
aan te gaan met andere organisaties. Deze samenwerkingen wilden we
enerzijds operationeel aangaan en anderzijds samenwerkingen waarbij SAN
als voorwaardenscheppend zou fungeren. Denk hierbij aan het verstrekken
van ruimte, gelden voor het realiseren van projecten/initiatieven. 

  
In die hoedanigheid hebben wij in 2017 diverse instellingen geholpen bij
de realisatie van hun plannen. Deze plannen waren allen overeenkomstig
met de doelen die wij in onze statuten hebben vastgesteld. In
vergelijking met eerdere jaren zien we daarom een flinke stijging onder
deze kostenpost. 
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Verleende fondsen
 2016 -> €0 2017 -> €30.334

In vergelijking met 2016 zien we een daling in de ontvangen donaties.
Dit bedrag is lager dan 2016 in verband met de vele donateurs die hun
donateurschap hebben opgezegd. Derhalve hebben wij minder inkomsten
verkregen vanuit de donateurs. Wij konden hierop anticiperen en hebben
dat ook gedaan. Wij gingen er vanuit dat de inkomsten uit donateurs
lager zouden zijn dan voorgaande jaren en hebben meer de nadruk gelegd
op sponsoring. Daarnaast waren wij in staat om onze activiteiten
realiseren door de verkoop van ons pand aan de Rochussenstraat te
Rotterdam. Wij besloten tot de verkoop van het pand toen enigszins
duidelijk werd dat de inkomsten aan het verminderen waren. Het werd
steeds moeilijker voor het bestuur om de financiën te regelen en de
kosten voor beide panden te bekostigen. Het bestuur heeft gekeken naar
de mogelijkheden om de activiteiten in een huurpand voort te zetten in
plaats van het pand daadwerkelijk in bezit te hebben. De verkoop van het
pand heeft ons derhalve de ruimte gegeven om onze activiteiten gezond
voort te zetten.

               
  

 
De gegenereerde inkomsten uit de verkoop hebben wij toegewend aan de
hypotheekachterstanden en overige lopende betaalachterstanden. Op deze
manier hebben wij met een schone lei het jaar 2017 een vervolg kunnen
geven. Deze gunstige positie heeft ons de mogelijkheid gegeven om ook
andere organisaties te ondersteunen in hun activiteiten.  

  
We zien ook een stijging bij de kostenpost activiteiten. Vergeleken met
vorig jaar is er 30% meer besteed aan de doelstellingen.

  
 
 
 
Wij zijn in staat geweest om deze organisaties te helpen aangezien SAN
een langlopende vordering heeft ontvangen nader desbetreffende partij
overgegaan is tot de verkoop van haar pand. Met Stichting Time Media
hadden wij afgesproken om deze vorderingen tegen 0% rente vast te
stellen met als voorwaarde dat het bedrag in zijn geheel terugbetaald
zou worden bij de verkoop van het pand. Dit heeft geresulteerd in het
ontvangst van een vordering van €100.000 in 2017.

  
 
 
 
 

Ontvangen donaties
 2016 -> €118.820 2017 -> €71.567

Uitgegeven aan de activiteiten
 2016 ->€ 34.319  2017 -> €84.919

Het resultaat
 2017 -> €-79.904 2018 -> €-87.399



VISIE
 MISSIE

 STRATEGIE
De visie van SAN is een harmonieuze samenleving waarin verschillende
groepen bij elkaar komen en ondanks onze verschillende tot goede
oplossingen komen voor maatschappelijke vraagstukken. 

  
Onze missie is het realiseren van eenheid in verscheidenheid,
synergie, innovatie en bevorderen van interculturele samenwerking en
sociale samenhang.

  
In het jaar 2017 hebben wij op verschillende manieren kunnen bijdragen
aan onze missie. Met name onze initiatieven gericht op vluchtelingen
in samenwerking met andere organisaties zijn van grote meerwaarde
gebleken. Daarover meer in het vervolg van het 
verslag. 

  
Wij hebben op korte termijn vastgesteld dat we zo veel mogelijk dienen
samen te werken met andere organisaties binnen en buiten ons netwerk.
Daartoe zijn in 2017 de eerste stappen gezet. Niet alleen
samenwerkingen hebben voor ons de prioriteit, maar ook het faciliteren
van organisaties met vergelijkbare doelstellingen zullen door SAN
ondersteund worden in de toekomst. 

  
Wij stellen hierbij als doel dat SAN binnen de komende periode
contacten aangaat met lokale buurtorganisaties. Daarnaast zullen de 
vluchtelingeninitiatieven vermeerderd worden. Daarbij zullen wij als 
organisatie onze steun verlenen aan initiatieven van derden gericht op
vluchtelingen. Verder zullen wij onderwijsinitiatieven gaan steunen
die een meerwaarde hebben op de toekomst van de leerlingen. Het
bestuur zal intern hierover gaan beslissen.

 

HARMONIEUZE
SAMENLEVING WAARIN
VERSCHILLENDE
GROEPEN ONDANKS
HUN VERSCHILLEN
BIJ ELKAAR KOMEN
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ACTIVITEITEN
EEN TERUGBLIK OP DE
ACTIVITEITEN UIT 2018
AAN DE HAND VAN ENKELE
CIJFERS
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61 vrijwilligers

931 deelnemers

14 studenten in
onze

huisvesting

15
bijeenkomsten

€13.000 voor
projecten

van derden



ACTIVITEITEN
Zaterdag 10 maart was de Diergaardesingel het
toneel voor de grootse vrijwilligersactie die
ons land kent, de NL Doet dag. Ook wij waren
vertegenwoordigd door onze vrijwilligers.
 
Een dag die in het teken staat van
vrijwilligerswerk zien wij als de uitgelezen
mogelijkheid om in contact te komen met nieuwe
gezichten alsmede te werken aan een klus voor
de stichting. Net als voorgaande jaren hebben
wij een grootschalige schoonmaak gehouden. Door
het veelvuldige gebruik van de locatie en de
omvang van deelnemers aan onze activiteiten is
een dergelijke klus meer dan welkom.
 
In het bijzijn van onze eigen vrijwilligers en
vrijwilligers van buitenaf is het pand geheel
voorzien van een grote schoonmaakbeurt.
Uiteindelijk stond deze dag voor ons in het
teken van ontmoeting. Wij vinden het goed dat
deze dagen worden gerealiseerd en hebben onze
agenda voor de komende NL Doet dag reeds
gereserveerd.

NL Doet 2018
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Bezoekmannen 010
 
 

Stichting Openhaard heeft een project opgezet
om mannen uit hun isolement te halen en
actief mee te laten doen met deze
samenleving. Mannen worden vanuit een
vrijwilligersmotief geholpen om uit deze
moeilijke situatie te komen en het doel is om
al deze mannen terug te winnen voor de
samenleving zodat de stad e dus ook Nederland
er levendiger op wort. Voor de realisatie van
het project hebben wij een bijdrage
toegekend. Dit project hebben wij in 2015 ook
uitgevoerd. Wij vinden belangrijk dat er meer
van dit soort projecten worden gerealiseerd
en dragen ons steentje bij aan dit  mooie
initiatief.



ZONEN AAN TAFEL

Zonen aan Tafel is een project van
Stichting
Flagen georganiseerd door
beeldend kunstenaar Jan van Dorp. Jan
nodigt zonen uit om met elkaar aan
tafel te gaan, in gesprek over hun
vader. Tijdens het gesprek vraagt hij
naar ervaringen en verhalen van
deelnemers methun vader.
 
Jan werkt nu in zijn atelier naar een
expositie toe van al het verzamelde
verhalen en ervaringen van de
deelnemers. Samen met onze studenten
van Akyazili hebben wij een Zonen aan
Tafel bijeenkomst georganiseerd. Het
was een leuke avond en er kwamen
verschillen verhalen naar boven en dat
maakte Jan alleen maar blij.

STICHTING FLAGEN  
 

//09

DINER MET WIJKAGENTEN

Dit jaar hebben we tijdens de Ramadan
verschillende bijeenkomsten georganis
eerd onder genot van een
iftar maaltijd. De wijkagen van
Rotterdam centrum en Kruiskade hebben
een van onze iftar avonden
bijgewoond. We hebben tijdens deze
avond over de problemen  van de
jongeren in Rotterdam gepraat en
gezocht naar de oplossingen.

In samen werking met Time to Help hebben
wij een kledinginzamelactie georganiseerd.
2 maanden lang  hebben mensen de
mogelijkheid gehad om hun oude of
ongebruikte kleding te doneren
aan vluchtelingen in Griekenland.
 
Op 8 november kwam de vrachtwagen langs
ons pand om de ingezamelde kleding op te
halen. Samen met onze vrijwilligers en
betrokken hebben we alle doze en tassen
ingeladen. Deze actie willen we volgend
jaar ook organiseren. WIlt u meedoen?
Blijf ons volgen via onze website.

KLEDINGINZAMELACTIE VLUCHTELINGEN 



Van tijd tot tijd ontstaat voor ouders de
behoefte om geïnformeerd te worden over
belangrijke thema’s die hun kinderen aangaan.
Denk hierbij aan thema’s zoals pesten en
bijvoorbeeld studiefinanciering. Deze gewilde
thema’s zijn allen aan bod gekomen in het
afgelopen jaar. In totaal hebben er 8
themavonden plaatsgevonden waar in totaal 154
deelnemers in totaal aan hebben deelgenomen.
De conferentieruimte aan de Diergaardesingel
is telkens gebruikt als locatie voor deze
avonden. Thema’s met een maatschappelijke
aard zullen ook in het jaar 2019 gewild zijn.

Zoals de voorgaande jaren hebben regelmatig
thee-avonden georganiseerd. Het idee is simpel
achter deze thema-avonden. In een informele
setting worden er onderwerpen besproken die op
dat moment aan de orde zijn. Te denken valt
aan uiteenlopende onderwerpen zoals
discriminatie, vluchtelingenkwestie en
bijvoorbeeld radicalisering. Het doel is om
onderwerpen bespreekbaar te maken en op een
gezamenlijke manier passende oplossingen te
vinden voor deze problemen. Afgelopen jaar is
er met behulp van 10 vrijwilligers gewerkt aan
de realisatie van deze thema-avonden. In
totaal hebben 135 deelnemers deelgenomen
verspreid over het jaar. 
 
 

Met grote regelmaat zijn er in het afgelopen
jaar ontbijtochtenden gerealiseerd. Meestal
zijn de zondagen aangehaald om de gasten te
onthalen in de kantine aan de
Diergaardesingel en binnen onze nieuwe
locatie aan de Mathenesserlaan. Met enkele
regelmaat hebben wij deze ontbijtochtenden
plaats laten vinden op locatie van stichting
Openhaard aan de Taandersplein 1. Naar
schatting hebben wij in totaal 321 gasten
verwelkomt tijdens deze ontbijtbijeenkomsten.
In vergelijking met vorig zien we een daling,
maar die daling gaan we compenseren met de
groei van het komend jaar. 

THEMA-AVONDEN

THEE-AVONDEN

ONTBIJTOCHTENDEN
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STUDENTENHUISVESTING
Na het noodgedwongen stoppen met activiteiten
van Sprint Rotterdam hebben wij halverwege
2016 de activiteiten overgenomen op het
gebied van studentenhuisvesting. Ook met het
start van het nieuwe schooljaar hebben wij de
studenten onder onze hoede genomen. Op dit
moment verblijven er 14 studenten in de
huisvesting.
 
Helaas hebben wij een beslissing genomen om
te stoppen met de studentenhuisvesting wegens
de gebeurtenissen rond om het nieuwjaar. De
politie heeft de kamer van een student
onderzocht en deze actie kwam heel negatief
in het nieuws naar voren. Na vele malen te
hebben overlegd, hebben we het besluit
genomen om te stoppen en de huisvesting over
te dragen aan een derde partij. 

AMNESTY 
Write For Rights 2018

Op 10 december hebben we in
samenwerking met de Stichting
Aktiegroep het Oude Westen de
Write for Rights georganiseerd.
We hebben brieven geschreven
voor mensen die groot onrecht
is aangedaan.
 
Op de locate van de Aktiegroep
hebben we tafels klaar gezet om
brieven te kunnen schrijven.
Het schrijfmateriaal werd al
eerder geleverd door Amnesty.
 
We stonden ook op de landelijke
kaart van Amnesty waar je
terecht om te schrijven.
Hierdoor was de  opkomst hoger
dan verwacht. We hebben in
totaal tegen de honderd brieven
geschreven.
 
 



Dit jaar hebben wij  onze samenwerkingspartners vermeerderd door
gezamenlijk activiteiten met elkaar te organiseren. 
 
Stichting Aktiegroep het Oude Westen en Stichting Flagen zijn onze
nieuwe samenwerkingspartners waarmee we structureel activiteiten
willen organiseren. 
 
Naast deze nieuwe samenwerkingspartners werken nog steeds met  VBOR.
Samen met hen verzorgen we gezamenlijke activiteiten gericht op
diverse doelgroepen. Net als vorig jaar zetten wij de seminars in
samenwerking voort. Waar nodig zullen wij hen ondersteunen met vragen
die in onze expertise gebied vallen. De overige samenwerkingen met
lokale zelforganisaties worden eveneens voortgezet. De organisaties
waar wij een samenwerking mee hebben zijn, stichting Openhaard, STIP
(Studenten Platform Nederland en Sanitas. Met deze organisaties wordt
op verschillende manieren samengewerkt. Het doel is om de bestaande
activiteiten uit te breiden en onze kennis en expertise over te dragen
aan andere organisaties.
 
 

SAMENWERKING
ANDERE
ORGANISATIES

 

//12



ORGANISATIE
SAN is een organisaties bestaande uit een bestuur die de dagelijkse leiding
heeft over de organisatie. Op dit moment heeft SAN een pr-medewerker in
dienst die de taak heeft om in contact te komen met nieuwe organisaties en
nieuwe betrokkenen. 

  
Naast de dagelijkse leiding heeft het bestuur overige bestuurlijke taken. Zij
zijn onder andere verantwoordelijk voor het faciliteren van alle activiteiten
gedurende een jaar. Dit jaar is dhr. Aslan afgetreden als penningmeester en
dhr. Kocak heeft zijn functie overgenomen. Onze nieuwe secretaris is dhr.
Kazanci. 

  
Het bestuur wordt gevormd door een drietal leden:

 -Dhr. Dr. I.Sevinc (Voorzitter)
 -Dhr. R. Kazanci(Secretaris)

 -Dhr. M.A. Kocak(Penningmeester)
  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 
 Wij spannen ons in voor de universele waarden van de mens. Deze inspanning
zien wij als een onderdeel van onze maatschappelijke betrokkenheid. Tevens is
onze inspanning een antwoord op de zorgen van onze betrokkenen.  Onze 
uitgangspunten zijn:-Wij houden ons aan de universele waarden met betrekking
tot de mensenrechten 

 -Wij ondersteunen projecten die bijdragen aan een leefbare samenleving. 
 -Wij ondersteunen initiatieven die zich richten tot ten gehore brengen van

mensenrechtenschennis.
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BEGROTING 2019

Baten

Huurbaten € 36.000

Donaties €40.000

Sponsoring €0

Totale baten: € 76.000

Lasten
Personeelslasten

€22.800

Huisvestingslasten
€4.700

Verzekeringen
  €10.844

Activiteiten 
 €15.000

Overige lasten
  €3.380

Gemeentelijke
belastingen €6.776

Totale lasten: € 76.000

Vrijwilligersvergoeding 
€12.500
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SAMENSTELVERKLARING 
 
Opdracht

 Ingevolge uw opdracht hebben wij Consulere Finance & Consulting de jaarrekening 2018 van
Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.) te Rotterdam samengesteld op basis van de door u aan
ons verstrekte gegevens. 

 De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. 

 Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
 
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële
informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De
aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren
in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 
 
Bevestiging 
 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in
Titel 9 Boek 2 BW.

Aan:
 Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.)

TAV het bestuur
 Diergaardesingel 56-58

 3014 AC ROTTERDAM 
 
Datum:

 15 januari 2019, Rotterdam
 
 
 
Geacht bestuur,

 Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2018 van uw
organisatie.

Ons kenmerk:
SAN2018
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- Het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog in de Nederlandse samenleving
met behulp van sociale en religieuze activiteiten. 
 
- het (doen) geven van cursussen, voorlichting en voordrachten over cultuur en religie; 
 
- het bevorderen en uitgeven van wetenschappelijke, culturele en religieuze publicaties; 
 
- het beiden van een context voor uitingen van verschillende culturen, tradities en religie evenredig
met universele waarden; 
 
- 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; 
 
- het organiseren van wetenschappelijke, culturele en religieuze evenementen; 
 
- het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en projecten waarbij deskundigen uit het buitenland
voorlichting geven en seminars houden; 
 
- het gebruik maken van media om haar activiteiten onder de aandacht te brengen en
geïnteresseerden te informeren op het gebied van cultuur en religie; 
 
- het ondersteunen en bevorderen van onderwijs activiteiten; 
 
- het geven van beurzen aan veelbelovende leerlingen, studenten en academici op welk niveau dan
ook d.m.v. het werven van middelen en sponsors; 
 
- het verzorgen van onderwijs vanaf VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) tot en met Universiteit
opleiding; 
 
- het exploiteren en beheren van gebedsruimte zoals: kerken moskeeën tempels en dergelijke 
 
- het organiseren en initiëren van nationale en internationale contacten en studiereizen om de
dialoog te bevorderen tussen verschillende culturen en tradities.

1.2 Oprichting Stichting
 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. 
 
1.3 Bestemming van het resultaat 2018

 Het resultaat over 2018 bedraagt € -87103 tegenover een resultaat over 2017 van € -79904. 
 
BESTUURSVERSLAG OVER 2018

 Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging

1.1 Doelstelling
 Conform artikel 2. van de statuten heeft de vereniging als doelstelling

1 ALGEMEEN
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

JAARSTUKKEN
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2017 2016

574.781 665.290Totaal activa

521.068
 13.552

 10.325

Materiele vaste activa
Gebouwen

 Verbouwingen
 Inventaris

551.589
 -

 1.244

544.945 552.833

ACTIVA

 
Vorderingen 2.500

2.341 62.403Liquide middelen

Vaste activa

Vordering langlopend

-

- Debiteuren
  

Overige vorderingen
- overige vorderingen 1.672

- 1.672

Debiteuren en overige vorderingen

-

24.995 48.382



BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

2018 2017

574.781 665.290

Reserves en Fondsen

Totaal passiva

569.061
Algemene reserve

656.164

569.061 656.164

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietschulden
- Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.720 9.126

JAARSTUKKEN

PASSIVA

- Overige schulden  en overlopende passiva
- Nog te betalen accountant-/administratiekosten

 - Nog te betalen  gemeentelijke belastingen
 - Nog te betalen gas, water en electra

 - Nog te  betalen loon
 - Borgsommen

 - Af te dragen studiebeurzen
 - Vakantiegeldreservering

796

-

-
-
-
-
2.390
-
2.534

-

246

750
2.880
916
784
2.050
1500
-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
IN EURO

2018 2017

59.161

Baten

Lasten
-Doelstelling

Beheer en administratie

153.982 281.398

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

213.143 366.317

- Baten uit fondenwerving
 - Baten uit verhuur

 - Verkoop pand
- Baten uit activiteiten

58.123
67.917
-
-

92.487
82.116
104.220
7.590

126.040 286.413

59.161

84.919

84.919

- Lonen en salarissen
 - Sociale lasten

 - Afschrijvingen
 - Overige personeelslasten

 - Huisvestingslasten
 - Overige bedrijfslasten

 - Afboekingen huurinkomsten
 - Afboekingen vorderen

 - Rente- en soortgelijke lasten
  

Som  der bedrijfslasten

30.498
 4.968

 31.501
 23.714
 71.889
 14.689
 21.692
 -

 -44.969

-87.103 -79.904

Resultaatbestemming
 Algemene reserve -87.103 -79.904
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9.652
 1.679
 66.202

 33.982
 89.339
 19.992
 36.965
 6.000

 17.587



WAARDERINGSGRONDSLAGEN
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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

 In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur. 
 
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 actuele waarde, onder aftrek
van lineaire afschrijvingen. De actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen

 die om de drie a vijf jaar plaatsvinden. 
 
Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen
aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte economische levensduur. 
 
Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening
gehouden. 
 
Vorderingen

 Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de
vorderingen.



Liquide middelen
 De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen staan ter

vrije beschikking van de onderneming. 
 
Reserves en fondsen

 Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de organisatie. Door het bestuur kunnen
doelreserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Fondsen
betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze
ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en
andere fondsen. 
 
Kortlopende schulden 
 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen

 Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het
resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Baten

 De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Hierbij
kunnen de volgende vormen van opbrengsten van toepassing zijn; Geworven gelden in de
vorm van donaties en giften, zowel periodiek als eenmalig, ontvangen sponsorinkomsten,
ontvangen fondsen van fondsenverstrekkers met betrekking tot bepaalde projecten en
eventueel opbrengsten van dienstverlening, te denken aan bijvoorbeeld verhuur. 
 
Lasten

 De lasten 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. Boekwinsten en
verliezen

 bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
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