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Jaarverslag (inclusief jaarrekening) van Stichting Hill/The 

Hill Foundation 

 

Op 7 december 2011 is The Hill Foundation opgericht bij notariële akte en op 8 december 2011 is 

de Stichting ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

54094933. 

In haar vergadering van 28 januari 2011 heeft het bestuur een meerjarenbeleidplan opgesteld en 

aangenomen. Dit plan is actueel en ongewijzigd. 

De inspanningen dit jaar om donaties te verwerven zijn geminimaliseerd omdat er voldoende geld 

in kas is om de activiteiten van de Stichting te kunnen uitvoeren. De dekking van de kosten van de 

Stichting, bestaande uit de (beperkte) administratieve kosten, financiële bijdragen aan gezinnen 

die dat nodig hebben conform de doelstelling van de stichting en de (on)kosten voor onze 

vrijwilligers, is prima voor elkaar. De baten bestonden in het verslag jaar alleen maar uit een 

beperkt bedrag aan ontvangen bankrente van € 10,97.  

In het afgelopen jaar zijn er een paar gezinnen geholpen (in alle gevallen één ouder gezinnen) die 

problemen hadden om financieel de zaken op orde te krijgen. Er is een vrijwilligster actief 

geweest om deze gezinnen te helpen en te ondersteunen.  

In het verslag jaar zijn de uitgaven dan ook beperkt gebleven tot wat administratieve kosten en de 

kosten voor vrijwilligers. De totale uitgaven in het jaar 2017 zijn daarmee gekomen op € 1.563,73.  

In september 2017 is het adres van de Stichting gewijzigd naar Biesdelselaan 1 b5, 6881 CA Velp. 

Het bestuur was ook in het jaar 2017 onbezoldigd en heeft geen onkosten gedeclareerd.  
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Navolgend de balans per 31-12-2017 en de Winst- en verliesrekening over 2017 van de Stichting. 

 

Jaarverslag vastgesteld door het bestuur op 13 mei 2017. 

2016 2016

Balans

Activa

Rekening courant 1216.60.117 199,58 162,40

Spaarrekening 1337.502.286 49.955,65 51.461,59

Kruisposten 0,00 0,00

Te ontvangen 10,97 94,06

Totaal 50.166,20 51.718,05

Passiva

Donatiereserve 50.149,97 51.702,73

Te betalen 16,23 15,32

Totaal 50.166,20 51.718,05

2016 2016

W & V

Ontvangsten 

Rente 10,97 94,06

Donaties / schenkingen 0,00 0,00

10,97 94,06

Uitgaven

Kosten KvK 0,01

Administratiekosten

Bankkosten 63,72 60,56

Reiskosten

Vrijwilligersvergoeding 1.500,00 1.500,00

Hulpverlening 0,00

1.563,73 1.560,56

Mutatie donatiereserve -1.552,76 -1.466,50


