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Goedgekeurd bij besluit buiten vergadering van 26 juni 2018

STICHTING CERES
Verslag van het Bestuur
De goede samenwerking met de Haëlla Stichting in Den Haag werd gedurende 2017
voortgezet.
Stichting Ceres is een uitkeringsfonds met een aantal aandachtsgebieden waarvan de volgende
uitdrukkelijk worden genoemd: steun aan mensen in achterstands situaties, ontwikkelingssamenwerking en oecumenische projekten in brede zin. Daarbij wordt projektsteun verkozen boven
strukturele financiële hulp. De voorkeur gaat uit naar projekten in Nederland.
Als voor een buitenlands projekt (ontwikkelingssamenwerking) 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 weer een aantal projectvoorstellen gedaan.
Hieruit werden in totaal 9 projekten gekozen waaraan in totaal € 20.600 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
€ 19.400 rechtstreeks geschonken aan in totaal 8 projekten/instellingen.
Een specificatie van deze schenkingen is in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen.
De door Stichting Ceres gedane schenkingen 2017 zijn mogelijk gemaakt dankzij drie door de
stichting ontvangen giften tot een totaal bedrag van € 40.000. Hiervan werd € 30.000 ontvangen op
grond van twee eerder aan de stichting toegekende periodieke uitkeringen.
Het bestuur van de stichting wijzigde door het aftreden op eigen verzoek per 7 november 2017 van
de heer P.J.N. van Os als secretaris. Zijn functie werd per gelijke datum overgenomen door de heer
S. Plomp, nieuw benoemd bestuurder. Naast de heer van Os trad ook mw. H.C.M. Croonen- te
Brake per 7 november 2017 op eigen verzoek terug als bestuurder van de stichting. Het bestuur is
zowel de heer van Os als mw. Croonen- te Brake veel dank verschuldigd voor hun inzet gegeven
aan de stichting.
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen bestaat het bestuur van de stichting sinds 7
november 2017 uit:
Mevrouw G. te Brake- Hermans, wonend te Laren (NH), voorzitter
De heer S. Plomp, wonend te Scherpenzeel, secretaris
De heer mr. A.J. de Ruiter, wonend te Schoonhoven, penningmeester
Het bestuur vergaderde gedurende 2017 eenmaal.

Laren, juni 2018

STICHTING CERES
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ( in € )
AKTIVA
VLOTTENDE AKTIVA
liquide middelen
totaal aktiva

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
kapitaal
resultaat boekjaar
vermogen einde boekjaar
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€
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RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2017 (in €)
BATEN
giften
(deels via periodieke uitkeringen)
rente
resultaat boekjaar (verlies)

2017
€

LASTEN
schenkingen
resultaat (winst)

€

40.000
--__________
€
40.000
=========
40.000
-__________
€ 40.000
=========

2016
€

35.000
--__________
€
35.000
=========
€ 35.000
-___________
€ 35.000
========

STICHTING CERES
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
vlottende aktiva
dit betreft het tegoed op de bankrekening van de stichting bij de Rabobank Amersfoort Eemland
(nr. NL09 RABO 0308 4806 51)

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2017
giften
Bij onderhandse akte, getekend 15 november 2016 is door 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 2016. De laatste termijn zal vervallen in 2020.
Bij onderhandse akte, getekend 7 november 2017 is door mevrouw te Brake- Hermans een tweede
periodieke uitkering geschonken groot € 10.000 per jaar voor eveneens een periode van 5
achtereenvolgende jaren, ingaande 2017 en eindigende in 2021
De peridiek van € 20.000 over 2017 werd ontvangen op 3 november 2017 en de periodiek van
€ 10.000 per 9 november 2017.
Naast genoemd periodieke uitkering werd een gift ontvangen van Grutterij Beleggings- en
Financiering Mij. B.V. ( € 10.000).
schenkingen
Via Haëlla Stichting, Den Haag werd gedurende het verslagjaar in totaal € 20.600 geschonken.
Verwezen wordt naar aangehecht door Haella Stichting opgesteld overzicht.
Overigens werd door Stichting Ceres gedurende het boekjaar voor
in totaal € 19.400 geschonken aan de volgende doelen/instellingen:
-

Kerk in Aktie t.b.v. 4 specifieke projekten, totaal
stichting Solar Cooking Ned. Kozon
Universitair Asiel Fonds
stichting I.C.A.N. t.b.v. project tertiair onderwijs voor tieners met HIV,
Johannesburg (Z.A.)
- stichting Homeplan t.b.v. O.V.C. project van uMUSA woMSINGA,
Zululand (Z.A.)
totaal

€
€
€

4.000
5.000
1.000

€

5.400

€ 4.000
_________
€ 19.400
========

Besluiten Ceres
Besluiten genomen in 2017
Nr.

Vergadering

Aanvrager

Betreft

Bedrag

2017/0005

2017 370

Stichting Sumbing Bibir

een Schisis missie naar het eiland Sulawesi

2.500,00

2017/0048

2017 370

Project Bangalore

het crècheproject in Bangalore, India

2.500,00

2017/0070

2017 370

DEAL Foundation

het micro financieringsproject Zamtan

2.500,00

2017/0131

2017 370

Stichting Geefeenkoe.nl

het Koeienproject 2017 in Kirgizië

2.250,00

2017/0142

2017 370

Stichting Kinderen van Cairo

zorg voor kinderen in de sloppenwijk El Helwan (Caïro)

2.600,00

2017/0144

2017 370

Stichting FloorGhana

Twee waterpompen voor de Kunkwa Gemeenschap

1.500,00

2017/0186

2017 370

Stichting Naturalis

het project 'PARA POWER', fase 2

2.500,00

2017/0187

2017 370

Stichting Siaya

het zelfvoorzienend project Mini farm & moestuin

2.000,00

2017/0267

2017 370

Stichting Kifaia

armoedebestrijding in Gaza tijdens de winter

2.250,00

Totaal 2017

20.600,00

003a / Besluiten overzicht cofinancier 1 van 1

