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1.Inleiding
1.1 Algemeen

Naam en zetel

Op 31 mei 2010 is de Stichting River of Life per notariële acte opgericht. De stichting is gevestigd in
Amsterdam. Op 13 maart 2013 zijn de statuten gewijzigd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 50074547.

Doelstelling

De statutaire doelstelling is als volgt (art. 2 statuten)
a. het bieden van hulp aan mensen die in Zuid-Soedan, Ethiopië en eventueel in
andere delen van Afrika in extreme armoede leven;
b. het stimuleren van Zuid-Soedanezen om te participeren in de Nederlandse samenleving;
c. het bevorderen van lokale ontwikkeling en armoede bestrijding in Zuid-Soedan
en Ethiopië vanuit een christelijke levenshouding.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Door middel van informatie verstrekkingen, begeleiden en ondersteunen bij participaties en
emancipatie processen. Trainingen en cursussen en specifieke projecten en organiseren;
b. verbeteringen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en arbeidondernemerschap.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit (art. 2 statuten) geldmiddelen te verwerven door middel
van:
- subsidies;
- vrijwillige bijdragen;
- donaties;
- erfstellingen, legaten alsmede schenkingen en giften;
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- eventuele reclame-inkomsten.
Financiële bepaling bestuursleden (art. 4.4 statuten)

-De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
-De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed
-Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan één de voorzitter dient te zijn.

Het Bestuur bestaat momenteel uit :
Sarah Nyachan Tut

Voorzitter

Urmila Macnack

Secretaris

Mary Kuek

Penningmeester

Lieske Wijmenga

Algemeen Lid
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1.2 Meerjarencijfers

1.3 Toelichting op meerjarencijfers

Het exploitatieresultaat over 2010-2013 bedraagt € 12 negatief. De stichting bereidt op dit moment
hulpverleningsprojecten voor in Zuid-Sudan. Hiertoe wordt een projectvoorstel opgesteld. De
uitgaven in de jaren 2010-2013 houden verband met de voorbereidingen van dit project, de
oprichting van de stichting, de (vertaling van) statuten, bankkosten en de website.
1.4 Bestuurdersverklaring

De in de jaarrekening verantwoorde ontvangen giften betreffen ontvangen giften van particulieren.
Aan relevante wettelijke bepalingen is voldaan. De hulpverleningsactiviteiten in Zuid-Sudan zullen
worden uitgevoerd door een partnerorganisatie. De achterban is te allen tijde bevoegd inzicht te
verkrijgen in de financiële positie en de statuten van de Stichting. Een financieel jaarverslag zal op
verzoek kosteloos toegezonden worden. De bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een
vergoeding voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. De bestuurders van de
Stichting zijn ervan overtuigd, dat de door de Stichting aan (buitenlandse) organisaties overgemaakte
gelden zullen worden aangewend in het kader van de doelstelling van de Stichting.

2. Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2013

2.2 Exploitatierekening over 2013

2.3 Toelichting op balansposten
De bestuursleden hebben gedurende de periode 2010-2013 een aantal uitgaven voorgeschoten. Een
gedeelte van deze uitgaven is ook weer terugbetaald aan de bestuurders. Alle voorgeschoten
uitgaven zijn in 2013 omgezet in een gift.
2.4 Toelichting op resultaatposten

* Giften algemeen 2013 bestonden uit prive initiatieven om geld bijeen te vergaren voor de stichting
(kledingverkoop) of donaties van belangstellenden.
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* Uitgaven statutenwijziging had te maken met de strengere governance code voor stichtingen die
leidde tot een bestuurswijziging en aanpassing van de statutentekst.

3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat over het boekjaar wordt in mindering gebracht op het Eigen vermogen/Vrij
besteedbaar vermogen.
3.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen
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Bijlagen

Een bedrag van E 18,76 (kosten website) is in 2013 voorgeschoten door een van de bestuursleden,
ook dit bedrag is omgezet in een gift. Dit bedrag is dus niet via de bankrekening van de stichting
betaalt.
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