Stichting Navenant Foundation
Notulen van de controle van de cijfers dd. 4 juni 2019 in Echt
Het doel van de stichting is het inzamelen van gelden voor goede doelen. De activiteiten van de
stichting bestaan o.a. uit het initiëren en organiseren van benefietevenementen (art. 2 van de
statuten).
De stichting heeft fiscaal de status van ANBI instelling en voldoet aan de voorwaarden hieraan
gesteld.
De stichting is opgericht op 9 augustus 2012 en heeft het volgende bestuur:
De heren Leon Frissen, voorzitter, René Hamers, secretaris, Jan Hol, penningmeester (1e), Joop
Boekhorst, penningmeester (2e), en mevrouw Cock Aquarius, lid van het bestuur.
Controle van de cijfers d.d. 4 juni 2019
Agenda
1. Welkom
De heer Boekhorst is dd. 4 juni 2019 samen met de heer Hamers op kantoor Navenant
ontvangen door de controller Mw. Martine Winkelmolen.
2. Toelichting op de jaarrekening 2018
Martine Winkelmolen overhandigt met toelichting de verkorte jaarrekening over 2018.
Baten
Fundraising “asperge weekend”
Fundraising Project “End Polio Now “
Fundraising Project “Golfkarren Laurentius”
Totaal
Lasten
Gift Killercellen aan Kankerfonds Limburg
Gift st.Welzijn voor Allen
Gift Stichting Rotary Fondsen NL tulpen
Donatie Golfkarren Laurentius Ziekenhuis
Totaal

€ 146.820
€ 325
€ 19.311
…………………
€ 166.456
€ 75.000
€ 5.000
€ 121.497
€ 15.573
…………………
€ 217.069

Het eigen vermogen van de Foundation bedraagt per ultimo 31 december 2018 € 26.847 en
bestaat uit de continuïteitsreserve.
Per 5 januari 2018 is aan de Stichting Rotaryfondsen Nederland inzake Project “End polio Now” een
gift overgemaakt van € 121.171,64. Deze gift heeft betrekking op fundraising die in 2017 heeft
plaatsgevonden, maar heeft wel een beslag gelegd op de liquide middelen 2018.
Er is inzage geven in de administratie 2018 van de Foundation. De grootste kostenposten zijn allen
beoordeeld en gefiatteerd.
Vanaf 2018 e.v. zijn de kosten van administratie en beheer gestegen.

Alles is secuur en accuraat bijgehouden met compliment aan Mw. Winkelmolen.
Na deze diverse toelichtingen dient de jaarrekening door het bestuur te worden vastgesteld en
goedgekeurd. Joop Boekhorst en Jan Hol dienen vervolgens te worden gedechargeerd voor het
gevoerde beleid.
De jaarrekening zal weer per post verstuurd worden naar de bestuursleden ter ondertekening en
vaststelling.
Verder wordt dhr. Hol verzocht te worden om een bestuursvergadering in te plannen.
3. Vooruitblik
Op 11 en 12 mei, het aspergeweekend, 2019 werd een record opbrengst bereikt van de jaarlijkse
veiling ad € 130.000,-.
Op zaterdag werd de Classiccarrally gehouden en op zondag het Groot Limburgs Aspergediner bij
Restaurant Da Vinci. Het werd voor de 13e keer gehouden.
In 2018 is besloten dat er geld wordt ingezameld voor meerdere projecten. De opbrengst van het
aspergeweekend 2019 gaat naar de projecten inzake de Killercellen en Alzheimer.
4. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
4 juni 2019
René Hamers, secretaris
Joop Boekhorst, penningmeester
Martine Winkelmolen, controller

