Stichting Navenant Foundation
Notulen van de controle van de cijfers dd. 16 juni 2020 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 jaarcijfers over 2019 d.d. 16 juni 2020
Agenda
1. Welkom
De heer Boekhorst is dd. 16 juni 2020 samen met de heer Hamers op kantoor Navenant
ontvangen door Hoofd Finance dhr. Lou Cremers.
2. Toelichting op de jaarrekening 2019
Lou Cremers overhandigt de verkorte jaarrekening over 2019 en geeft hierop een toelichting
Baten
Fundraising “asperge weekend”
Totaal
Lasten
Gift Kankeronderzoek
Gift Alzheimeronderzoek
Gift st.Welzijn voor Allen
Kosten werving baten
Totaal

€ 178.900
…………………
€ 178.900
€ 60.000
€ 60.000
€ 5.000
€ 60.462
…………………
€ 186.712

Het eigen vermogen van de Foundation bedraagt per ultimo 31 december 2019 € 19.035 en
bestaat uit het saldo liquide middelen
Er is inzage geven in de administratie 2019 van de Stichting Navenant Foundation. De grootste
kostenposten zijn beoordeeld en gefiatteerd.
Alles is secuur en accuraat bijgehouden.
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
In 2018 is besloten dat er geld wordt ingezameld voor meerdere projecten. De opbrengst van het
aspergeweekend 2019 gaat naar de projecten inzake de Kankeronderzoek 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.
16 juni 2020
René Hamers, secretaris
Joop Boekhorst, penningmeester
Lou Cremers, Hoofd Finance

