
Publicatie ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 

1994, artikel 1a lid 1 onderdeel j 

 

Dit betreft de publicatie over het jaar 2016. 

 

Naam  Stichting FortaFoundation 

RSIN 8553.98.206 

Contactgegevens 

 

 

 

Sterreschansweg 71, 6522 GK Nijmegen.  

Tel. 024 3441932 

http://www.vwgnijhof.nl/anbi 

 

Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur op 31 december 2016 was 

als volgt: 

N.H. Loning-Korstanje, Voorzitter/secretaris 

A.W Korstanje, Penningmeester 

J.H.M. Korstanje-Sanders, Bestuurslid 

R.W. Korstanje, Bestuurslid 

J. Chang – Sun, Bestuurslid 

 

  

 

Doelstelling 

 

Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:  

1. De stichting heeft ten doel: 

het zonder winstoogmerk bijeenbrengen van financiële middelen ten behoeve van 

diverse uiteenlopende goede doelen en het bijdragen aan onderlinge verbondenheid 

van mensen. 

2. De stichting dient het algemeen belang 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk 

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het (financieel) 

ondersteunen van sociale en maatschappelijk initiatieven en het participeren aan en 

het organiseren van evenementen ten behoeve van voormeld doel, zoals 

bijvoorbeeld de organisatie van een golftoernooi en fondsenwerving. 

 

Beleidsplan 

Stichting FortaFoundation is een stichting wiens werkzaamheden onder andere bestaan uit het 

(financieel) ondersteunen van sociale en maatschappelijke initiatieven en het participeren aan 

en het organiseren van evenementen ten behoeve van het in de statuten omschreven doel. De 

door Stichting FortaFoundation verworven gelden komen in zijn geheel ten goede aan een 

vooraf vastgesteld goed doel, in principe te allen tijde een ANBI. 

Het fonds bestaat uit:  

 het startkapitaal gestort door de oprichters en dat periodiek wordt aangevuld; 

 donateurs die periodiek een schenking doen;  

 middels georganiseerde activiteiten verworven gelden;  

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. 

 

http://www.vwgnijhof.nl/anbi


 

Beloningsbeleid 

 

Het bestuur is onbezoldigd. 

 
Financiële verantwoording 

 

Balans per 31 december 2016: 

 

  31-12-2016 31-12-2015 

Activa vorderingen:   

  debiteuren 3.630        20.850  

 banktegoed 14.662        48.606  

   18.292        69.456  

   
 

 

Passiva eigen vermogen -15.839       - 22.830 

 schulden:    

  crediteuren -          1.403  

  omzetbelasting 381          2.633  

  ontvangen voorschotten 29.500 64.500 

  te betalen doelstelling - 22.500 

  te betalen kosten 4.250 1.250 

   18.292        69.456  

 

Staat van baten en lasten over 2016 (verkort): 

 

 2016 2015 

Baten uit eigen fondsenwerving 37.150 79.644 

Kosten van beheer en administratie -2.084 -2.402 

Beschikbaar voor uitkeringen 35.066 77.242 

Besteed aan doelstelling 28.075 100.072 

Resultaat 6.991 -22.830 

 

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2016: 

 

De kosten bestaan uit: 

- Administratie en accountant 

 

In 2016 werd besteed aan de doelstelling: 

 

Stichting Onky Donky             12.000  

Stichting De Liedjesfabriek             3.575  

Stichting Cure for Cancer             12.500  

           28.075  

 


