Publicatie ten behoeve van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen
1994, artikel 1a lid 1 onderdeel j
Dit betreft de publicatie over het jaar 2013.
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Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2013 was
als volgt:
Drs. N.E.H.J. Leufkens, Voorzitter
Drs. A.J. Frik, Secretaris/Penningmeester:
K.N. van der Voort FB, Bestuurslid

Doelstelling
Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel: te functioneren als instelling
bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 met name om kleinschalige projecten in
derde wereldlanden 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
wereld landen) 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 .
Het fonds bestaat uit:
*het startkapitaal gestort door de oprichters en dat periodiek wordt aangevuld.
*donateurs die periodiek een schenking doen
*particuliere activiteiten/festiviteiten waar deelnemers/gasten gevraagd wordt om te
doneren voor de Stichting en/f een specifiek project dat is geadopteerd. een donatie doen.
*legaten
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
Een greep uit de periodieke donaties door LEAF:
- Stichting Kinderhulp Bodhgaya
- Stichting Matata Hospital Kenya
- Stichting Frangipani
Incidentele donaties:
- Onderwijsfonds Alafia
- Linda Norgrove foundation
- Stichting Allure
Locale donaties:
- Pegels voor Vlegels
- Voedselbank Nijmegen
- Overige giften
Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd.
Verslag van de activiteiten
In 2013 werden er 14 aanvragen verwerkt. Hiervan werden er 8 gehonoreerd.
In 2013 is, naar aanleiding van actuele ontwikkelingen bij een aantal organisaties overleg
geweest met een delegatie van het bestuur.
Dit heeft tot de conclusie geleid dat donaties naar projecten in de derde wereld opgeschort
zijn totdat er meer garantie is over de continuïteit en adequate informatie over de financiële
verantwoording. Inmiddels is er duidelijkheid zodat in 2014 alsnog ‘achterstallige ‘donaties
worden gedaan en een verhoogd budget kan worden besteed aan projecten gerelateerd aan
locale armoedebestrijding.
Financiële verantwoording
Ten laste van het budget 2013 is voor een totaalbedrag van € 4.120,- aan uitkeringen gedaan.
Van de toezeggingen had € 0,- betrekking op al in 2012 gereserveerde bedragen.
Hierdoor komt per saldo € 4.120 ten laste van het jaar 2013.
De jaarrekening over 2013 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 2013 (verkort):
Ontvangen giften en donaties
Kosten
Beschikbaar voor uitkeringen
Uitgekeerd aan begunstigden
Rente bank
Resultaat

€ 5.520
€ 760 -/€ 4.760
€ 4.120 -/€ 640
€ 36 +/+
€ 676

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2013:
De kosten bestaan uit:
-

accountantskosten;
representatiekosten.

In 2013 werd uitgekeerd aan begunstigden:
Donaties t.b.v. ontwikkelingslanden
onderwijs en gezondheid
Donaties t.b.v. kinderen uit
achterstandsgebieden (sociaal/
cultureel/sport en educatie)
Overige donaties

€ 2.100
€ 1.250
€ 770
€ 4.120

Voorgenomen bestedingen 2014:
Donaties t.b.v. ontwikkelingslanden
onderwijs en gezondheid
Donaties t.b.v. kinderen uit
achterstandsgebieden (sociaal/
cultureel/sport en educatie)

€ 5.000
€ 5.000
€ 10.000

