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1. ALGEMEEN
De stichting is opgericht op 11 december 2014 en is statutair gevestigd te Amsterdam
en draagt de naam Stichting Favela Street.
In het buitenland ook te noemen Foundation Favela Street.
De stichting heeft ten doel:
Het helpen van jongeren ( via straatvoetbal) in heftige achterstandswijken waar ook ter
wereld, om zichzelf positief te ontwikkelen en sterke rolmodellen te worden voor hun
leefomgeving. De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten
verrichten indien er voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en
lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de
hiervoor omschreven doelstelling.
Op grond van de statutaire doelstellingen wordt de Stichting Favela Street, ( in het buitenland
genoemd Foundation Favela Street) aangemerkt als “algemeen nut beogende
instelling”(ANBI).
Het bestuur wordt gevormd door tenminste 3 personen.
In artikel 5 en 6 van de statuten worden de regels m.b.t. aanstelling en functioneren van de
bestuursleden beschreven.
De samenstelling van het bestuur is thans als volgt:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

H.M.H. van Wechem aftredend 1-2-2019
H.J. Scheeper
aftredend 1-2-2019
J.R. Veldhuis
aftredend 1-2-2019

2 Overige gegevens
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
De stichting is niet loonbelasting-omzetbelasting-vennootschapsbelastingplichtig.
De bestuurders krijgen geen vergoeding.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA
Financiële vaste activa

-----

-----

Liquide middelen

3.550

3.830

Totaal Activa

3.550

3.830

Vlottende activa

31 december 2017

31 december 2016

Passiva
Eigen vermogen

3.550

3.830

Totaal passiva

3.550

3.830
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11 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
2017

2016

Baten:
Ontvangen donaties
Ontvangen rente

18..446
4

38.562
10

Lasten:
Eenmalige kosten
Projectkosten

479
18.252

846
43.677
18.731

Netto jaarresultaat

--281
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44.523
--5.951
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III WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de RJK (Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen) C 1 Kleine organisaties zonder winststreven.
Alle vermelde bedragen luiden in Euro”s.
Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.
1V ONDERSTEUNINGEN 2017
In 2017 hebben de volgende organisaties ondersteuning verstrekt aan de Stichting Favela
Street:
Mondria Advies B.V., Team Vier B.V., Schoolvereniging Willemspark, Volker Stevin
Nederland, Stichting Confessioneel Onderwijs, The Future Will Tell, Stichting More2Win,
Kerken Veiling St. Victor, SC ’t Gooi Hilversum, Bonaventurs College.
Ook hebben zeer veel mensen hun steun aan de Stichting betuigd door een financiële
bijdrage, door hun inzet tijdens de sponsorbijeenkomsten, door het opzetten en onderhouden
van de website en het opstellen van de jaarrekening.
Het bestuur wil hierbij grote waardering uitspreken voor de inzet en het enthousiasme van al
deze supporters van de Stichting Favela Street. Zonder hun steun is het niet mogelijk om de
doelstellingen van de Stichting te realiseren.
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