Openbaar bestuursverslag over 2016 van de Stichting Financiële Steun Onderwijs in Canada en
Noord-Amerika.
1. Algemeen
In dit verkorte jaarverslag legt het bestuur van de Stichting Financiële Steun Onderwijs in Canada en
Noord-Amerika verantwoording af van de werkzaamheden over de afgelopen periode.
2. Omzetting rechtsvorm
De voorgenomen omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap (waarvan in het jaarverslag
over 2015 melding werd gemaakt) is dit verslagjaar nog in behandeling. Naar verwachting zal de omzetting medio 2017 definitief zijn.
3. Bestuurssamenstelling
Het bestuur was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Ds. J. Roos
Barneveld
voorzitter
Ds. A. van Voorden
Opheusden
secretaris
Diaken M. Meijering
Opheusden
penningmeester
De bestuurssamenstelling bleef het verslagjaar ongewijzigd.
4. Ondersteuningen
De jaarlijkse ondersteuningen kwamen ten goede aan:
1. Mount Cheam Christian (MCC) School te Chilliwack B.C., Canada.
2. Kerkenraad Reformed Congregation te Otterville (voorheen Newark), Ontario, Canada.
De kerkenraad van Monarch heeft te kennen gegeven dat een financiële bijdrage niet nodig is.
Uitbetaalde bedragen:
MCC School Chilliwack:
€ 23.000,-Kerkenraad Otterville:
€ 10.000,-Totaal afgedragen:
€ 33.000,-In de exploitatiekosten van de MCCS te Chilliwack hoefde geen bijdrage te worden toegekend, gelet
op het positieve saldo van de begroting.
De renovatie/vernieuwing van het schoolgebouw is in 2015 gerealiseerd. Gelet op de forse externe
financiering in deze kosten, is besloten om een bedrag van € 23.000,-- toe te kennen als aanvullende
bijdrage ter vermindering van de kapitaallasten.
De hoogte van de ondersteuning aan de kerkenraad van Otterville (voorheen Newark) is vastgesteld
aan de hand van de verkregen financiële informatie van deze kerkenraad.
5. Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2012 t/m 2016 is vastgesteld bij bestuursbesluit van 6 juni 2012. Er
hebben zich daarna geen feiten of omstandigheden voorgedaan die tot wijziging van het Beleidsplan
aanleiding geven. Opstelling van een nieuw beleidsplan is aangehouden in afwachting van de omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap. Het bestuur heeft om die reden besloten het huidige
beleidsplan te verlengen tot uiterlijk 31 december 2017 en (indien nodig) tot uiterlijk 31 december
2018.
6. Financieel
De inkomsten uit collecten en bijdragen zijn in 2016 ruim 10% lager dan het voorgaande jaar. Deze
daling zal voor een deel het gevolg zijn van het feit dat de renovatie en vernieuwing van het schoolgebouw in Chilliwack is gerealiseerd. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van €
3.051,--. Gelet op de doelstelling van de stichting is dit geen bezwaar.
7. Alegemeen nut beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking van de belastingdienst van 29 januari 2008, dossiernummer 50 308 (RSIN 807629509),
is de Stichting met ingang van 15 januari 2008 erkend al Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

8. Resultaatbestemming
Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3.051,--. Dit resultaat is ten laste gebracht
van de overige reserves.
Opheusden, 21 juni 2017

