
 
Jaarverslag & jaaropgaven over 2020 

 
 
Statutaire naam  Stichting The Gathering Foundation Europe 
Ook bekend als  The Gathering Foundation Europe  
RSIN/Fiscaal nummer  854320131 ANBI 
Bank Rekening nummer NL42INGB0006626886 BIC: INGBNL2A 
 
Ons adres (geen bezoek adres) Ridderspoor 25  
Postcode 1689TE  
Plaats Zwaag  
Land Nederland  
Skype Machiel.ir  
E-mail https://www.thegatheringfoundationeurope.eu/contact-stich

ting-the-gathering-foundation-europe/ 

Website https://www.thegatheringfoundationeurope.eu/ 
 
Onze bestuur Voorzitter M.I. Roest 
 Secretaris N.D.M. Müller 
 Penningmeester J.M.H. Ebbing 
 

OPRICHTING Statuten van de Stichting the Gathering Foundation Europe 
Heeft geen beloningsbeleid. 
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen Artikel 4, Lid 5.  
Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar 
werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een 
niet bovenmatig geen vacatiegeld. 
 

 

 
Doelstelling 2020 zijn we opzoek naar een website ontwerper die de website 

opnieuw wilt bouwen en met alle fases meteen inbouwen. Zijn ook 
opzoek naar donateurs die ons project willen ondersteunen. 

 
 
Beleidsplan De stichting wordt op dit moment volledig gefinancierd door privé 

geld wat gedoneerd wordt door de voorzitter. Donatie’s van derde 
zijn erg welkom zodat we de website opnieuw kunnen bouwen dat 
we eindelijk de website kunnen krijgen die we voor ogen hebben om 
mensen te kunnen helpen. 
 

 
 

Activiteitenverslag 2020 was een zwaar jaar voor iedereen en ook voor ons.  Wij 
geloven nog steeds in onze platform om mensen samen te 
verbinden en elkaar te ondersteunen om hulp te krijgen en aan te 
bieden zodat vraag en aanbod bij elkaar komen.  
 
Als onze website klaar was hadden we tijdens de corona crises 
elkaar goed kunnen helpen. Ook op dat gebied hebben wij veel 
tegenslagen gehad en daar ben ik als voorzitter best verdrietig over. 
 
We hebben begrepen dat de website volledig overnieuw moet, 
daarom zijn wij op zoek naar een website ontwerper die dit met ons 
aan wil gaan. Ook zijn wij opzoek naar donateurs die het project 
social platform willen ondersteunen. 
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Financieel verslag Het verslag hieronder is opgemaakt van onze inventaris, Balans, 
Baten en  lasten over 2020 (incl. btw 21%) 
 

 

 2020 
Inventaris: 

Bezittingen  Schulden  
Inventaris  € 0,00 Transip € 93,73 
Debiteuren ‘20 € 0,00 Crediteuren ‘20 € 0,00 
Website € 0,00  Eigen Vermogen € 545,30 
Donatie € 333,73 Website onderhoud € 0,00 
ING bank € 425,78 ING bank € 120,48 
Voorraad  € 0,00    

Spaar € 0,00   
    

Balans: 
Debit  Credit  
Inventaris  € 0,00 Eigen Vermogen € 759,51 
Debiteuren € 120,48 Crediteuren € 0,00 
Voorraad  € 0,00   
ING € 305,30   
Donatie € 333,73   
Spaar € 0,00   

TOTAAL: 
 € 759,51  € 759,51 
 

Staat van baten en lasten 2017 
Baten   Lasten  
Omzet € 0,00 Personeel € 0,00 
Inkoopwaarde € 0,00 Scholing € 0,00 
Brutomarge € 0,00 Personeelskosten € 0,00 
  huisvestingskosten € 0,00 
  Vacatiegeld € 0,00 
    
    
Vaste activa  Passiva  
Inventaris € 0,00 Eigen vermogen € 0,00 
Website € 0,00 Vreemd vermogen € 0,00 
Voorraad goederen € 0,00 Crediteuren € 0,00 
Liquide middelen € 425,78 Transip € 93,73 
Debiteuren € 0,00 Website onderhoud € 0,00 
Te ontvangen omzetbelasting € 0,00 ING bank € 120,48 
Donatie € 333,73  Donatie € 545,30 
     
Totaal € 759,51  Totaal € 759,51 
     

Datum jaaropgaven en jaarverslag  1 januari 2021 


