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 LEAF

RSIN

8122.01.358

Contactgegevens

Past. van Soevershemstraat 2, 6525 SW Nijmegen.
Tel. 024 3566408
http://www.vwgnijhof.nl/anbi

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2016 was
als volgt:
- Drs. N.E.H.J. Leufkens, Voorzitter;
- Drs. A.J. Frik, Secretaris;
- P.A.A. Remijn RB, Penningmeester;
- K.N. van der Voort RB, Bestuurslid.

Doelstelling
Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel: te functioneren als instelling
bedoeld in artikel 32 lid 1 onder ten derde van de Successiewet 1956 met name om
kleinschalige projecten in Derde Wereldlanden en in Nederland in financiële zin zoveel
mogelijk te ondersteunen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Beleidsplan
LEAF is een stichting die tot doel heeft om kleinschalige projecten (voornamelijk in Derde
Wereldlanden) op het gebied van onderwijs en gezondheid financieel te ondersteunen. In een
aantal gevallen is dit semi-structureel door toezeggingen voor maximaal drie jaar te doen; in
andere gevallen zijn het eenmalige donaties .
In het afgelopen jaar is, mede door de sociaal economische situatie in Nederland besloten om
de doelstelling van de Stichting te verruimen ten gunste van kleinschalige projecten in de
regio. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan initiatieven om kansarme jongeren de
mogelijkheden te bieden om hun leef- en denkwereld te verruimen door middel van onderwijs
en activiteiten op het terrein van cultuur en sport.
In het licht van de geplande verruimde doelstelling zal in de nabije toekomst bij de keuze van
internationale en nationale projecten de nadruk liggen op projectmatige financiering met een
looptijd van drie tot maximaal vijf jaar.
Op basis van de evaluatie van de concrete resultaten wordt al dan niet vervolg besloten.
Het vermogen van de stichting wordt als volgt gevormd:
-

acties, subsidies en donaties;

-

schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur.
Het donatie beleid van de stichting is als volgt:
- 50% van de totale uitgaven per jaar gaat naar 3 tot 5 geadopteerde projecten in India,
Zuid Amerika en Afrika. Dit zijn allemaal projecten die in derde wereldlanden door
particulieren worden geïnitieerd met een duurzaam perspectief;
- 50 % van het LEAF fonds is gereserveerd voor nieuwe aanvragen, incidentele
initiatieven, of acute noodgevallen. In dat kader valt ook het besluit om gezien de
behoeften die er in de locale gemeenschap is ook te doneren aan Nederlandse goede
doelen.
Periodieke donaties door LEAF:
- Artsen zonder grenzen;
- Unicef;
- Amnesty International;
- Vereniging Vluchtelingenwerk;
- Stichting War Child;
- Het Nederlandse Rode Kruis;
- Stichting kinderhulp Bodhgaya;
- Stichting Colourful Children;
- Stichting Flor Ayuda.
De donatie aan een lokale organisatie door LEAF:
- Stichting Pegels voor Vlegels.
Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd.
Verslag van de activiteiten
Het bestuur geeft acte de précence bij manifestaties van organisaties en instellingen die door
LEAF worden begunstigd. Periodiek organiseren leden van het bestuur kleinschalige
bijeenkomsten waar gasten kunnen doneren voor het goede doel.

Financiële verantwoording
Ten laste van het budget 2016 is voor een totaalbedrag van € 2.816,- aan uitkeringen gedaan.
Van de toezeggingen had € 0,- betrekking op al in 2015 gereserveerde bedragen.
Hierdoor komt per saldo € 2.816 ten laste van het jaar 2016.
De jaarrekening over 2016 is opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarrekening 640
“Organisaties zonder winststreven”.
Omdat Stichting LEAF geen fondsen werft en haar vermogen en de opbrengsten daaruit
nagenoeg uitsluitend besteed aan de doelstelling, mag zij (als “zuiver vermogensfonds”)
volstaan met een beperkte financiële verantwoording.
Staat van baten en lasten over 2016 (verkort):
Ontvangen giften en donaties
Kosten
Beschikbaar voor uitkeringen
Uitgekeerd aan begunstigden
Rente bank
Resultaat

€ 5.081
€ 914 -/€ 4.167
€ 2.816 -/€ 1.351
€ 128 -/€ 1.223

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2016:
De kosten bestaan uit:
-

accountantskosten;
representatiekosten.

In 2016 werd uitgekeerd aan begunstigden:
Donaties t.b.v. ontwikkelingslanden
onderwijs en gezondheid
Donaties t.b.v. kinderen uit
achterstandsgebieden (sociaal/
cultureel/sport en educatie)

€ 2.666

€

150

€ 2.816

Voorgenomen bestedingen 2017:
Donaties t.b.v. ontwikkelingslanden
onderwijs en gezondheid
Donaties t.b.v. jeugd uit
achterstandsgebieden (sociaal/
cultureel/sport en educatie)

€ 5.000,-

€ 2.000,€ 7.000,-

