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VERSLAG BESTUUR:
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Alyn Hospital heeft het genoegen u
hierbij het Jaarverslag 2016, voorzien van de goedkeurende accountantsverklaring van ‘FlanQ
accountants & adviseurs’, te presenteren.
De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het orthopedisch kinderziekenhuis
en revalidatiecentrum “ALYN Hospital” te Jeruzalem, Israël.
De bestuurssamenstelling aan het eind van deze verslagperiode was als volgt:
Voorzitter:
Suzy Raber-Meerschwam
Penningmeester:
Shulamit Klarenbeek-Joosten
Secretaris:
Vera Melkman
Leden:
Marion de Vries, Claudine Weinstein.
Wij zijn onze trouwe donateurs en bevriende stichtingen uitermate dankbaar voor hun donaties. Hieruit
blijkt wel, dat de patiëntjes van het Alyn Hospital een warme plaats innemen in de harten van velen.
Wij hopen, dat u ons ook dit jaar zult blijven steunen!
De “Wheels of Love”, de 5-daagse sponsor fietstocht in Israël, was wederom een groot succes.
Dertig Nederlanders hebben dit jaar deelgenomen. Gedurende een half jaar hebben zij bijna elk
weekend getraind voor deze zware sponsortocht. Het resultaat van hun inspanningen mocht er
wezen. Zij hebben een prachtig bedrag bij elkaar gefietst. Om nog meer fietsers aan te trekken zijn
een informatieavond en een mini-fietstocht georganiseerd.
De “Balls and Brains-dag” is alom bekend in Amsterdam, Amstelveen en Den Haag. Er is door een
aantal deelnemers getennist en door anderen gebridged. Tijdens de lunch deed men zich tegoed aan
allerlei lekkernijen. Hierdoor kregen enkele deelnemers weer zoveel energie, dat zij daarna
doorgingen met bridgen en tennissen.
Door het organiseren van verschillende activiteiten kunnen wij uitdragen, wat ons werk voor Alyn
betekent. Op deze manier hopen wij meer donateurs te kunnen aantrekken.
Een woord van dank gaat uit naar iedereen, die ons kosteloos heeft bijgestaan om onze activiteiten tot
een groot succes te maken!
Wij zijn ook buitengewoon verheugd, dat een aantal donateurs bij een bijzondere verjaardag of bij een
andere speciale gelegenheid, familie en vrienden vraagt niet aan henzelf een cadeau te geven. Maar
in plaats daarvan het Alyn ziekenhuis te verblijden met een gift. Onze hartelijke dank daarvoor!
Een certificaat is voor elke gelegenheid verkrijgbaar.
Kijkt u voor meer informatie over Alyn op onze website www.alyn.nl.
Het bestuur bestaat alleen uit vrijwilligers. Daardoor konden wij de onkosten, zoals u in ons
jaarverslag kunt lezen, wederom uitermate laag houden.
Amsterdam, 03 februari 2017.
Suzy Raber-Meerschwam, voorzitter
Shulamit Klarenbeek-Joosten, penningmeester
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STICHTING VRIENDEN VAN HET ALYN HOSPITAL
Balans per 31-12-2016
2016

2015

AKTIVA
Liquide middelen

€

Totaal

€

22.841
------------22.841

€

22.841
0
------------22.841

€
€

€

18.750
------------18.750

PASSIVA
Vrije besteedbare reserve
Kortlopende schulden

€
€

Totaal

€

€

18.750
0
------------18.750
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STICHTING VRIENDEN VAN HET ALYN HOSPITAL
Staat van baten en lasten over 2016 en 2015
2016

2015

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften
Nalatenschappen

€
€

218.489
121.096

€
€

266.818
200.000

Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten

€

€

Totaal baten

€

110
------------339.695

€

155
------------466.973

Besteed aan doelstelling
Hulpverlening buitenland (‘Alyn Hospital’)

€

332.000

€

458.000

Kosten werving
Kosten eigen fondsenwerving

€

2.931

€

3.893

Beheer en administratie
Bank- en administratiekosten

€

€

Totaal lasten

€

673
------------335.604

€

696
------------462.589

RESULTAAT BOEKJAAR

€

4.091

€

4.384

Kostenpercentage eigen fondsenwerving

€

1,06%

€

0,94%

LASTEN

N.B.: Voor de sponsor-fietstocht is bij Alyn Israël voor de Nederlandse groep nog € 21.000 aan giften
binnengekomen.

4

STICHTING VRIENDEN VAN HET ALYN HOSPITAL
Toelichting op de balans per 31-12-2016 en de Staat van baten en lasten over 2016 en 2015
A. Algemeen
De Stichting Vrienden van het Alyn Hospital is in Nederland in 1981 opgericht met het doel fondsen te
werven ter ondersteuning van het ‘Alyn Hospital, Pediatric & Adolescent Rehabilitation Center’, dat in
Israël lichamelijk gehandicapte kinderen verzorgt en zo tracht te revalideren, dat zij later zo goed
mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder No. 41201949.
De Stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling. Het fiscaal nummer is:
8160 49 166.
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Aan bestuursleden zijn geen voorschotten, leningen en/of garanties verstrekt.
B. Waarderingsgronden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
specifiek richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Ontvangsten uit acties worden uitsluitend opgenomen voor zover deze daadwerkelijk zijn ontvangen.
Nog niet gehonoreerde toezeggingen zijn niet opgenomen.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen voor zover deze betrouwbaar zijn vast te stellen.
Ontvangen voorschotten op nalatenschappen worden gerekend als baten in het boekjaar waarin deze
ontvangen worden. Per balansdatum worden nalatenschappen gewaardeerd, voor zover bij het
opmaken van de jaarrekening de aanslag successierechten is (kan worden) opgelegd.
Gezien de aard van de inkomsten en de beperkte omvang van de kosten wordt niet
gewerkt met een formele begroting. In de jaarrekening is dan ook geen begroting ter vergelijking met
de realisatie opgenomen of een analyse van verschillen.
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die effect hebben op de feitelijke
situatie per 31 december 2016.
C. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Voor de controleverklaring verwijzen wij naar de hierna opgenomen verklaring.
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