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                  JAARREKENING 2013 !!!!!!!!!!!!
Goedgekeurd bij besluit buiten vergadering van 27 juni 2014 !!!!!!!!



STICHTING CERES !
Verslag van het Bestuur !
De samenwerking met de Haëlla Stichting in Den Haag werd gedurende 2013 voortgezet. !
De drie aandachtsgebieden, waar binnen stichting Ceres voorheen aktief was, oecumene, 
ontwikkelings samenwerking en projekten ten behoeve van mensen in achterstand situaties werden 
in 2011 losgelaten. In haar vergadering van 17 november 2013 heeft het bestuur nieuwe 
selectiekriteria geformuleerd. Deze zijn: 
- voorkeur gaat uit naar projekten voor vrouwen/kinderen in achterstand-situaties en oecumenische 
projekten in brede zin; 
- voorzover voor buitenlandse projekten wordt gekozen, dan liefst in samenwerking met een andere 
Nederlandse ANBI. 
Het (meerjarige) beleidsplan van stichting Ceres is dienovereenkomstig aangepast.  !
Haëlla Stichting heeft gedurende het verslagjaar een aantal projectvoorstellen gedaan.  
Hieruit werden in totaal 6 projekten gekozen waaraan in totaal € 19.000 is 
bijgedragen. Verwezen wordt naar het aangehechte, door Haella Stichting opgestelde overzicht.  
Naast de bijdragen via de Haëlla Stichting werd gedurende het verslagjaar voor in totaal  
€  16.000 geschonken aan in totaal 8 projekten/instellingen.  
Een specificatie van de schenkingen is in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen. !
De door Stichting Ceres gedane schenkingen 2013 zijn mogelijk gemaakt dankzij drie door de 
stichting ontvangen giften tot een totaal bedrag van €  35.000. Hiervan werd €  20.000 ontvangen 
op grond van een eerder aan de stichting toegekende periodieke uitkering. !
Het bestuur van de stichting bleef in 2013 ongewijzigd en bestaat uit:   
Mevrouw G. te Brake- Hermans, wonend te Laren (NH), voorzitter 
De heer mr. P.J.N. van Os, wonend te Amstelveen, secretaris 
De heer mr. A.J. de Ruiter, wonend te Schoonhoven, penningmeester 
Mevrouw H.C.M. Croonen- te Brake, gewoon lid   !
Het bestuur vergaderde gedurende 2013 eenmaal. !!
Laren, juni 2014  !!!!!!!!!!!



STICHTING CERES !
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ( in € ) !
AKTIVA                             2013   2012 
VLOTTENDE AKTIVA                               
liquide middelen          €        4.090     €             75  
            ____________              ____________ 
totaal aktiva           €        4.090                €             75 
                                                                             ===========             =========== !!
PASSIVA 
EIGEN VERMOGEN 
kapitaal                                       €               75                 €           114 
resultaat boekjaar                15                 (39)  

                                                      ____________               ___________ 
vermogen einde boekjaar                                                     90                                75  !
VLOTTENDE PASSIVA 
schulden korte termijn         €       4.000   ---- 
                  ____________          ___________  
totaal passiva           €       4.090            €             75      
         ===========          ========== !!!!!
RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2013 (in €) !
BATEN                 2013           2012 
giften  
(dmv periodieke uitkeringen)                  €      35.000             €       35.000 
bijzondere bate (restitutie bankkosten)      32             --- 
rente                                                                                         ---                            --- 
resultaat boekjaar (verlies)        ---             (39) 
       __________              __________ 
       €      35.032              €      35.039 
                  =========              ========= 
LASTEN 
schenkingen                 €     35.000  €   35.000 
bankkosten                    17                  15 
diverse kosten  (kvK)                                                              ---              24 
resultaat (winst)        15              ---                            
                             __________             ___________ 
        €    35.032                €     35.039 
                                                                                    =========             ======== 



STICHTING CERES !
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 !
vlottende aktiva 
dit betreft de bankrekening van de stichting bij de Rabobank (nr.  3084.80.651) !
vlottende passiva 
dit betreft de schenkingen aan Stichting Solar Cooking en Stichting K.I.D.S., toegezegd in 2013 en 
betaald/overgemaakt in 2014 !
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2013 !
giften 
Bij notariële akte van 6 oktober 2011 is door de heer en mevrouw te Brake- Hermans aan de 
stichting een nieuwe periodieke uitkering geschonken groot  €   20.000 per jaar, voor een periode 
van vijf achtereenvolgende jaren, ingaande 2011. De laatste termijn vervalt in 2015. De derde 
periodieke uitkering over 2013 werd ontvangen op 31 oktober 2013   !
Naast genoemd periodieke uitkering werden giften ontvangen van Grutterij Beleggings- en 
Financiering Mij. B.V. ( €  10.000) en Heiress B.V. ( €  5.000) !
schenkingen 
Via Haëlla Stichting, Den Haag werd in totaal  €  19.000 geschonken. Verwezen wordt naar 
bijgevoegd door Haella Stichting opgesteld overzicht.   !
overigens werd door Stichting Ceres gedurende het boekjaar voor  
in totaal €  16.000 geschonken aan de volgende doelen/instellingen:  !
-   stichting Solar Cooking        €    3.000    
-   Kerk in Aktie, totaal        €    4.000 
-   Djigger shoes         €       500 
-   Universitair Asiel Fonds        €    1.000 
-   Stichting K.I.D.S. (projekt “straatkinderen van Vietnam”)    €    1.000 
-   stichting Steunfonds bijz. vakantiewerk                                                              €       500 
-   Stichting Home Plan                                                                                            €    2.500 
-   Stichting I.C.A.N.                                                                                     €    3.500 
           _________  
totaal           €  16.000 
           ======== 


