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Vooraf
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het verslag omvat
een overzicht van de inkomsten, uitgaven en activiteiten en geeft inzicht in de werving en
het beheer van de fondsen. Het verslag is opgesteld i.v.m. de ANBI regeling en verschijnt
jaarlijks.
Het bestuur van de Stichting SUPPORT TO CONNECT,

S. ten Napel
Voorzitter

G.J. Tigelaar
Secretaris

Maart 2019
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1. Profiel van de stichting SUPPORT TO CONNECT
Stichting SUPPORT TO CONNECT ondersteunt projecten in India met advies, diensten en
geld, altijd met als doel het brengen tot zelfstandigheid. Wij willen mensen in India
helpen bij het duurzaam aanhaken bij de samenleving. Een samenleving die op zichzelf
voldoende kansen biedt, maar vaak niet toegankelijk is voor mensen die er momenteel
buiten staan. Door middels van initiatieven om mensen de kans te geven wel aan te
haken bij de samenleving proberen we een kiem te planten voor duurzame verbetering
van de levens situatie van deze mensen, terwijl we hun gevoel van eigenwaarde en hun
trots proberen te stimuleren door ze niet afhankelijk te maken van de hulp, maar ze door
de hulp op gang te helpen, waarna ze zelfstandig verder kunnen.

Concreet wordt er samen gewerkt met lokale contacten in India, momenteel vooral in
Andhra Pradesh, en het daarin gelegen district South Easth Godavari. In het dorp
Pallipallem sponsoren wij een school, evenals een aantal initiatieven tot
ondernemerschap.
SUPPORT TO CONNECT werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2010.
Giften via SUPPORT TO CONNECT bereiken hun doel. De organisatie is klein en
slagvaardig. Via nieuwsbrieven en website wordt regelmatig gerapporteerd over
activiteiten en inzet van middelen.
2. Inkomsten
In dit zevende jaar hadden we een bedrag aan inkomsten ter hoogte van 8400 euro,
gebaseerd op de vaste maandelijkse bijdrage van donateur coMakeIT. We zijn hier
dankbaar voor. Aan het einde van het jaar hebben we evenals vorig jaar van Dhr. En Mw.
Van Holland ook nog een prachtige donatie ontvangen van 1000 euro, dit specifiek voor
de bekostiging van melk voor de schoolkinderen. Dhr. Van Holland is ook op bezoek
geweest bij de school, wat een mooie ervaring was. Hartelijk dank hiervoor!

3. Uitgaven
In dit zevende jaar hebben we een bedrag van 10000 euro aan donaties gedaan, in de
maand maart om te zorgen dat de school de financien weer rond heeft voor 2018. In
maart was dit het bedrag wat we konden doneren. De gelden die in de loop van het jaar
worden opgespaard zullen in 2019 worden gedoneerd. De donatie was ook nu weer
rechtstreeks aan de Madhunapantula foundation.
Naast de donatie zijn er alleen bescheiden bankkosten ter hoogte van 120,35 euro.
We hebben wat minder binnen gekregen dan wat er is gedoneerd, maar doordat we iets
later geld hebben overgemaakt konden we toch 10.000 euro doneren.
4. Activiteiten
De activiteiten van de stichting hebben bestaan uit het binnenhalen van fondsen ter
hoogte van 9400 euro vanuit 2 donateurs. En uit het doen van een donatie ter hoogte
van 10000 euro.
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5. Winst en Verlies rekening

Winst en Verliesrekening
2018
Inkomsten
Donaties
Bankkosten
Contributies
spaarrente
totaal

Check
Eindstand Bank
Beginstand Bank
Eindstand Spaar
Beginstand Spaar
Eindstand Kas
Beginstand Kas
Mutatie

9.400,01 €
10.000,00 €
120,35 €
0,00 €
0,01 €
-720,34 €

9.565,30 €
10.285,65 €
26,56 €
26,55 €
0,00 €
0,00 €
-720,34 €

6. Balans
Balans

31/12/2018

Debet
Bank
Spaarrekening
Totaal

Credit
9565,30 €

Eigen Vermogen

9.591,86 €

26,56 €
9.591,86 €

9.591,86 €

7. Beheer van fondsen
De fondsen van SUPPORT TO CONNECT worden beheerd door de Stichting SUPPORT TO
CONNECT (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder
nummer 32.16.86.79). De stichting beheert rekening 1101.44.821 op naam van Stichting
SUPPORT TO CONNECT te Urk.
De inkomsten worden uitsluitend besteed aan de vooraf door het bestuur goedgekeurde
doelen. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op
overboekingkosten van de fondsen naar de projecten.
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8. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
SUPPORT TO CONNECT is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32.16.86.79 als de Stichting SUPPORT TO
CONNECT, kooizand 4, 8321ZG te Urk.
Het fiscaalnummer van de stichting is 8220.37.361
Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload (zie www.SupporttoConnect.org ).
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: info@SupporttoConnect.org of
kooizand 4, 8321 ZG te Urk.
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