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Stichting sMiles Foundation

Gemeente Almelo

Algemeen

Doel

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Overige

Stichting sMiles Foundation, statutair gevestigd in de gemeente Almelo, is op 23 november 2017 opgericht. 

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70148147.

De Stichting heeft ten doel: het het organiseren van een dag(deel) om zieke kinderen, kinderen in een niet 

prettige thuisbasis, kinderen met een beperking en/of kinderen uit en met pleeggezinnen een geweldige dag 

te laten beleven waarbij auto's en de passie voor auto's een centrale plek innemen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door op een (nader te bepalen) locatie de activiteiten, 

waaronder het laten beleven en ervaren van het rijden in auto's, plaats te laten vinden.
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Stichting sMiles Foundation

Gemeente Almelo

Jaarrekening

·       Balans

·       Staat van baten en lasten

·       Toelichting op de jaarrekening

5



Stichting sMiles Foundation

Gemeente Almelo

Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen -               -               

-               -               

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

31.12.2017 Openingsbalans 23.11.2017
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Stichting sMiles Foundation

Gemeente Almelo

Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

€ € € €

PASSIVA

Eigen Vermogen

Eigen vermogen -               -                

Resultaat boekjaar -               -                

-               -               

Kortlopende schulden

Kortlopende lening -               -               

-               -               

  

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

31.12.2017 Openingsbalans 23.11.2017
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Stichting sMiles Foundation

Gemeente Almelo

Staat van baten en lasten over 2017

€ € 

Schenkingen en giften -               

Kosten

Projectkosten -               

Algemene kosten -               

Som der kosten -               

Netto resultaat -               

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

23.11.2017 tm 31.12.2017
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Stichting sMiles Foundation

Gemeente Almelo

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Liquide middelen 31.12.2017 23.11.2017

€ €

Bank, rekening-courant -               -               

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen Vermogen

2017 23.11.2017

€ €

Stand per begin boekjaar -               -               

Resultaat boekjaar -               -               

Stand per einde boekjaar -               -               
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Stichting sMiles Foundation

Gemeente Almelo

Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 23.11.2017

€ €

Schenkingen / giften

Schenkingen -               -               

Donateurs -               -               

-               -               

Projectkosten

Projectkosten -               -               

Algemene kosten

Bankkosten -               -               

Ondertekening van de jaarrekening

Gemeente Almelo, ………… 2018

Bestuurders:

de heer A.A. van Beek

mevrouw A.W. Joldersma

de heer R.G.P. Jeurissen

de heer J.C. Gombert

de heer E.S. van Wijngaarden
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