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Hoofdlijnen 2015

INGEZAMELDE KG’S
De markt is in geen tijden zo onrustig geweest als 
de afgelopen twee jaren. Ondanks de hoop dat in 
de 2e helft van 2015 een mogelijk herstel van de 
markt zou plaatsvinden, is dit herstel uitgebleven. 
Door politieke omstandigheden - zoals de oorlogen 
in Syrië en de Oekraïne, is de afzetmarkt voor 
inzamelaars in Nederland en sorteerders wereldwijd 
nog zwaarder onder druk komen te staan. 
Daarnaast zien we helaas nog steeds een afname 
van ons vrijwilligersbestand en is de kwaliteit van 
de kleding belangrijker dan ooit tevoren voor het 
kunnen realiseren van goede opbrengsten van de 
ingezamelde kleding.

In 2015 is in totaal 1.808.000 kg ingezameld.  
De doelstelling van 1.850.000 kg voor 2015 is 
hiermee net niet behaald. 

NETTO OPBRENGST
Sam’s Kledingactie heeft in 2015 een netto-
opbrengst behaald van € 190.823,00.

GESTEUNDE PROJECTEN
In 2010 heeft het bestuur de projectenraad 
ingesteld die het bestuur adviseert over keuze voor, 
invulling van en het monitoren en rapporteren over 
projecten die Sam’s steunt. In totaal doneerde Sam’s 
Kledingactie in 2015 € 87.192,- aan goede doelen. 
Het project ‘Hulp aan ontheemden in Rasuwa, Nepal‘ 
(projectnummer 112743) van Cordaid is met een 
donatie van € 55.500,- door Sam’s ondersteund.  
WE Fashion zamelde in 2015 samen met Sam’s  
€ 29.192,- in voor de Rainbow Homes in India 
van de Partnership Foundation. Daarnaast is een 
eenmalige donatie gedaan aan Stichting DierenLot 
ter hoogte van € 2.500,- en ondersteunt Stichting 
Sam’s Kledingactie het Roparun Team 082 voor de 
duur van 4 jaar middels het in 2014 overgemaakte 
bedrag van € 2.750,-. 

BESTUUR EN DIRECTIE
In 2015 heeft Monique Arends de werkzaamheden 
en taken van het directeurschap van Stichting Sam’s 
Kledingactie waargenomen. Het bestuur heeft 
ervoor gekozen om de volledige dienstverlening 
ten behoeve van Sam’s onder te brengen bij Green 
Textile. Het bestuur van Sam’s kan zich op deze wijze 
volledig concentreren op de ondersteuning van 
goede doelen en het besteden van projectgelden.
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SAM’s Kledingactie  
voor Mensen in Nood

DE ORGANISATIE
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood steunt 
projecten van Cordaid Mensen in Nood.  
Alle gesteunde projecten zijn gericht op noodhulp, 
wederopbouw en preventie. Sam’s Kledingactie wil
mensen helpen die getroffen zijn door conflicten of 
rampen; een burgeroorlog, aardbeving, overstroming 
of hongersnood. Ook als de eerste hulp verleend 
is, blijft Cordaid Mensen in Nood de slachtoffers 
steunen, middels preventie, wederopbouw en 
gedragsverandering. Zij legt dan, samen met hen 
en met lokale organisaties, de basis voor structurele 
verbetering in de toekomst. Sam’s Kledingactie 
steunt deze projecten met de opbrengsten van de 
kledinginzameling. Tot 2006 was Sam’s Kledingactie 
onderdeel van Mensen in Nood/Cordaid.  
Op 3 januari 2006 werd de zelfstandige stichting 
opgericht. Sam’s Kledingactie werkt samen met 
vrijwilligers, gemeenten en bedrijven.

VISIE
Elk mens op deze wereld heeft recht op voldoende 
voedsel, water, medicijnen en onderdak. Wereldwijd 
leven vele miljoenen mensen in armoede. Honger, 
watertekort en ziektes zijn elke dag weer een 
probleem. Rampen en conflicten zorgen in grote 
delen van de wereld voor veel ellende. Miljoenen 
mannen, vrouwen en kinderen, moeten in deze 
rampgebieden zien te overleven. Sam’s Kledingactie 
wil zich daadwerkelijk inzetten voor deze mensen. 
In onze maatschappij hebben we een overvloed aan 
waardevolle goederen, die vaak in de afvalstroom 
verdwijnen of commercieel worden verhandeld.  
Door deze goederen, voornamelijk kleding, in te 
zamelen en door te verkopen, genereert Sam’s 
Kledingactie geld dat direct wordt besteed om de 
nood in ontwikkelingslanden te verlichten.

Sam’s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de 
bewustwording in Nederland. Door aandacht te 
vragen voor de problematiek in ontwikkelingslanden 
en mensen er op te wijzen dat ze op een heel 
eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, 
kunnen bijdragen aan noodhulp. Sam’s Kledingactie 
is nauw verbonden aan Cordaid Mensen in Nood en 
steunt met name projecten van deze organisatie.

MISSIE
Sam’s Kledingactie wil door middel van een grote 
maatschappelijke betrokkenheid een groeiende
geldstroom genereren voor onder meer projecten 
van Cordaid. Sam’s Kledingactie heeft een grote
groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet om 
kleding in te zamelen. Sam’s wil de band met deze 
vrijwilligers verstevigen om ook in de toekomst te 
kunnen blijven rekenen op een gestage stroom 
kleding. Daarnaast zal Sam’s nieuwe methoden 
en middelen ontwikkelen om een nieuwe, jongere 
groep vrijwilligers duurzaam aan zich te binden.  
De inzet van digitale technieken zal hierbij een 
belangrijke rol spelen.

Sam’s Kledingactie ziet kansen in de behoefte 
bij bedrijven, instellingen en overheid om 
maatschappelijk verantwoord en duurzaam te 
werken. Sam’s zal zich verder profileren als een
professionele partij, zodat ze ook een partner wordt 
voor de zakelijke markt voor waardevolle goederen. 
Sam’s gelooft dat de zakelijke markt een basis is 
voor verdere groei naar een groter marktaandeel en 
zal de bewerking van deze markt structureren en 
intensiveren.

Sam’s Kledingactie wil een sympathieke, duurzame 
partner zijn voor al haar relaties. Vrijwilligers, 
medewerkers, toeleveranciers en afnemers 
moeten een speciale band hebben met Sam’s en 
deze ervaren als een professionele, zakelijke en 
vriendschappelijke partner. 

SAMEN GOED VOOR ELKAAR

MEI 2016SAM’S NU

Sam's Kledingactie

Korenmolen 22

5281 PB Boxtel

Tel.: 073 - 687 1060 of 088 - 208 0100

E-mail: info@samskledingactie.nl
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Weet u het nog? Dankzij donaties van Sam’s 

Kleding-actie hebben de bewoners van het dorp 

Nanchnapara in Bangladesh weer een stevige dijk 

en zijn ze weer goed beschermd tegen toekomstige 

overstromingen. Tijdens een nationale competitie in 

Bangladesh heeft ‘onze’ dijk de 

eerste prijs 

gewonnen!

Het goede doel, de wereld een 

beetje beter maken. Dat was voor 

Marius de aanleiding om in 1994 

zijn hulp aan te bieden bij het 

kledingdepot. “Tweedehands 

kleding werd in die tijd nog gezien 

als afval en daar was het ik het 

toen al niet mee eens. Ik had al een 

paar keer kleding ingeleverd en op 

een gegeven moment zag ik ze de 

vrachtwagen inladen. Ik heb toen 

geholpen en sindsdien zit ik eraan 

vast”, vertelt hij lachend. Nu regelt 

Marius alle voorkomende zaken 

in het depot. Van het plaatsen 

van een waterkraan en een 

koffi ezetapparaat tot en met de 

contacten met Sam’s in Boxtel.

Handzame pakketten

Het depot in Valkenswaard is 

gevestigd in de kelder van het 

gebouw Carolus. Daar neemt 

onder andere Jan Toorenspits 

elke dinsdag en zaterdag kleding 

in. Vervolgens pakt het team de 

ingezamelde kleding om naar 

handzame pakketten van drie 

tot vier kilo. Op het moment dat 

de vrachtwagen moet worden 

geladen, staat er een mannetje of 

tien klaar voor de broodnodige 

hulp. “Je maakt dan een lijn van 

mensen van de kelder naar boven 

en geeft de zakken door”, legt 

Marius uit. “Dat werkt het snelst. 

Vele handen maken licht werk.”

Waardering en plezier

Aan vrijwilligers hebben ze in 

Valkenswaard geen gebrek. Dat 

heeft volgens Marius ook te maken 

met de waardering die ze voor 

elkaar hebben en het plezier in 

het werk. “Soms bellen mensen 

om zich te verontschuldigen 

dat ze maar een of twee keer 

hebben geholpen”, aldus Marius. 

“Dat hoeft echt niet. Je hebt ons 

geholpen en daar gaat het om. Die 

waardering spreek ik ook altijd 

uit. Je moet wel oppassen dat je 

mensen niet te vaak vraagt. Ik 

maak het liefst een spreiding door 

het hele jaar heen.”

In Valkenswaard is coördinator Marius van Kuyck de drijvende 

kracht achter de kledinginzameling. Samen met een team 

van circa 20 vrijwilligers zorgt hij voor de afhandeling van de 

ingezamelde kleding. “Of je nu een keer meehelpt of 100 keer per 

jaar, ik heb waardering voor iedereen die ons helpt.”

Lees verder op pagina 2

Eerste prijs 
voor ‘onze’ dijk 
in Bangladesh

Bangladesh heeft ‘onze’ dijk de 

1,8 miljoen kilo 

opgehaald in 2015!

SAM_krantA3_opmaak Mei_06.indd   1

26-05-16   11:33
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Interne organisatie

ORGANISATIE VAN 
WERKPROCESSEN

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de volledige 
dienstverlening ten behoeve van Sam’s onder te 
brengen bij Green Textile. Het bestuur van Sam’s 
kan zich op deze wijze volledig concentreren op de 
ondersteuning van goede doelen en het besteden 
van projectgelden.

Op basis van de door het bestuur vastgestelde 
en akkoord bevonden begroting voor 2015 
(bestuursvergadering van 22 januari 2015 ) is er een 
ondernemingsplan geschreven door de directeur. 
Elke maand komt het team van Green Textile 
(partner en dienstverlener van Sam’s Kledingactie) 
bijeen om de voortgang van de werkzaamheden te 
bespreken.

HET BESTUUR
Het bestuur vergaderde 6 keer in 2015 namelijk op: 
• 22 januari 2015
• 23 februari 2015
• 16 april 2015
• 16 juli 2015
• 12 oktober 2015
• 16 december 2015

DE DIRECTEUR
De directeur staat op de loonlijst van Green Textile 
BV. Voor de werkzaamheden voor Stichting Sam’s 
Kledingactie wordt 10% van het loon van de 
directeur doorbelast. Voor het jaar 2015 betreft 
de doorbelasting € 8.748,-. De inzet van de leden 
van het bestuur van Stichting Sam’s Kledingactie is 
onbezoldigd.

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR STICHTING SAM'S KLEDINGACTIE  
EN CHARITY TRADING 

Leden Functie Datum aantreden Datum aftreden

W. Kreté Voorzitter 08-2013 (herbenoemd) 08-2016

M. de Kruif Secretaris 26-04-2012 04-2016 
Opgevolgd door dhr. G. Aarts

H. Verspeek Penningmeester 29-08-2013 26-01-2015  
Opgevolgd door dhr. J. Bloemen

H. Visser Lid  29-08-2013 (herbenoemd) 08-2016 

M. Bolscher Lid 04-2011 (herbenoemd) 04-2017
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ISO 9001 EN ISO 14001
Door middel van een ISO 9001 certificaat laat 
Green Textile zien dat zij zich concentreert op het 
verbeteren van werkprocessen. Green Textile is 
zich bewust van haar positie in de branche en kiest 
voor een transparante bedrijfsvoering zowel op ons 
kantoor als tijdens de inzamelactiviteiten. Met het 
ISO 14001 certificaat laat zij zien dat er goed wordt 
nagedacht over de belasting van het
milieu.

ARBO
In maart 2015 is de RI&E geëvalueerd. Gezien de 
aankomende verhuizing is besloten in het nieuwe 
pand een nieuwe RI&E uit te voeren. 

GREEN TEXTILE BV
Green Textile BV is in 2013 opgericht uit een 
samenwerking tussen de SOEX GROUP en Charity 
Trading BV (de werkmaatschappij van Stichting Sam’s 
Kledingactie). Door als inzamelaar de samenwerking 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, Arbo-en 
kwaliteitsmanagement

aan te gaan met een kapitaalkrachtige sorteerder 
als SOEX werd een voorwaartse verticale integratie 
bewerkstelligd. Door deze krachtenbundeling 
tussen SOEX en Charity Trading BV kon vanuit de 
joint venture Green Textile het totaalconcept van 
inzamelen, sorteren en verwerken van tweedehands 
textiel worden aangeboden. Hiermee zou de 
afkalving van het vrijwilligersnetwerk, en daarmee de 
afnemende volumes van inzameling, een positieve 
wending kunnen worden gegeven. Toch bleek na 
verloop van tijd dat ook SOEX grote problemen 
ondervond door de zeer verslechterde markt. SOEX 
kon niet meer aan haar verplichtingen in de joint 
venture voldoen en in mei 2015 is besloten tot 
beëindiging van deze samenwerking en de uittreding 
van SOEX in Green Textile. 

De samenwerking tussen SOEX en Charity Trading 
(Green Textile BV) wordt nu op een ander niveau 
van partnerschap ingevuld (inzamelaar-klant). Eind 
2015 is door het bestuur besloten Green Textile per 
1 januari 2016 te verzelfstandigen en de volledige 
dienstverlening ten behoeve van Sam’s onder te 
brengen bij Green Textile.
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Ondanks de hoop dat in de 2e helft van 2015 een 
mogelijk herstel van de markt zou plaatsvinden, is dit 
herstel uitgebleven. Door politieke omstandigheden 
- zoals de oorlogen in Syrië en de Oekraïne, is 
de afzetmarkt voor inzamelaars in Nederland en 
sorteerders wereldwijd nog zwaarder onder druk 
komen te staan.

Hoewel er een licht herstel van de economie is 
vastgesteld heeft dit weinig effect gehad op de 
kledingbranche. Nog steeds wordt er in verhouding 
tot het herstel van de economie (te) weinig nieuwe 
kleding aangeschaft. De kleding wordt dus nog 
steeds langer gedragen waardoor de kwaliteit van de 
ingezamelde kleding steeds verder achteruit gaat. 

De kwaliteit van de ingezamelde kleding blijft 
naar verwachting voor de komende jaren een 
kritiek punt in onze branche. Afnemers zijn sinds 
eind 2014 bijzonder kritisch op de kwaliteit van 
ingezamelde kleding, wat direct gevolg heeft voor 
de verkooprijzen. Mogelijk dat er een licht herstel 
van deze verkooprijzen zal plaatsvinden in het 
aankomende jaar maar een stijging naar het niveau 
van 2013 en eerdere jaren zit niet in de lijn der 
verwachtingen. 

Marktontwikkelingen en beleid

De ontwikkelingen in de markt hebben er mede 
toe geleid te kiezen voor een andere locatie voor 
de uitvoering van onze activiteiten. Sinds maart 
2016 beschikken we over de juiste faciliteiten om 
te voorzien in de noodzaak van het overbruggen 
van periodes waarin opslagcapaciteit vereist is. 
Ook zijn we nu in staat tot optimalisatie van 
onze logistieke processen en kan er tegelijkertijd 
geladen en gelost worden als de doorstroming op 
piekmomenten optimaal is, bijvoorbeeld gedurende 
de inzamelingsacties die twee keer per jaar 
plaatsvinden.

Helaas hebben we ook voor 2015 moeten 
constateren dat het vrijwilligersnetwerk van Sam’s 
nog steeds krimpt. Depothouders op leeftijd worden 
vaak niet opgevolgd. Nieuwe depothouders zal 
een vergoeding betaald moeten worden om de 
concurrentie voor te zijn en het inzameladres te 
behouden of te contracteren. Er wordt gezocht 
naar nieuwe methoden om een inzameladres te 
behouden of te contracteren. Uiteraard zijn we 
dankbaar en trots op onze vrijwilligers die nog steeds 
hun kleding doneren voor het goede doel.
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INZAMELMETHODEN
Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren 
kleding in. Naast de inzameling door middel 
van containers, depots en kledinginzamelacties, 
ontvangen wij nu en dan restpartijen van kleding- 
en schoenenzaken. Verkoop van textiel gebeurt via 
Green Textile BV. De opbrengst hiervan komt ten 
goede aan stichting Sam’s Kledingactie.

Op 31 december 2015 telde het netwerk van Sam’s 
Kledingactie volgens ons bestand 99 containers, 198 
depots en depots aan huis en 421 inzamelpunten 
met actiecoördinatoren. De kledinginzamelacties 
werden gehouden op 4 zaterdagen (28-03-2015, 
11-04-2015, 18-04-2015, 25-04-2015) in het 
voorjaar. In de periode eind maart tot half juni 
vonden 9 Door-de-Weekse acties plaats. In het najaar 
vonden op de volgende data de zaterdagacties 
plaats: 26-09-2015, 03-10-2015, 10-10-2015, 
07-11-2015. En zoals gebruikelijk vonden ook in 
de periode eind september tot medio november de 
Door-de-Weekse acties plaats. 

Inzamelen met vrijwilligers, 
gemeenten en bedrijven

HET VRIJWILLIGERSNETWERK
Op 31 december 2015 telt het charitatieve netwerk 
van Sam’s Kledingactie volgens het klantenbestand 
955 vrijwilligers. Het vrijwilligersnetwerk van Sam’s 
Kledingactie zorgt nog steeds voor het grootste 
aandeel aan ingezameld textiel. Sam’s onderscheidt 
zich op deze wijze van andere kledinginzamelaars.

Helaas is het vrijwilligersnetwerk de afgelopen 
jaren sterk aan het afkalven door vergrijzing. Met 
de toenemende concurrentie en de economische 
recessie daarbij opgeteld is een algehele daling in 
de jaarlijkse hoeveelheid ingezameld textiel sterk 
merkbaar.

RELATIE MET GEMEENTEN 
BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Sam’s Kledingactie werkt niet alleen samen met 
particulieren maar ook met gemeenten, bedrijven, 
verenigingen en instellingen. Verkoop van textiel 
gebeurt weer via Green Textile BV. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan stichting Sam’s Kleding-
actie en de projecten van Cordaid Mensen in Nood.
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Gemeenten
Sinds enkele jaren maken veranderingen in 
de regelgeving het voor gemeenten mogelijk 
geld te vragen voor de inzameling van textiel. 
Dit heeft er de afgelopen jaren in geresulteerd 
dat in steeds meer gemeenten aanbestedingen 
worden uitgezet. De kiloprijzen worden bij 
zo’n aanbesteding behoorlijk opgevoerd, met 
name door commerciële inzamelaars. Omdat 
Sam’s Kledingactie geld wil genereren voor de 
ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen 
in Nood kan zij hier niet in mee gaan. Sam’s 
Kledingactie wil zich daarom onderscheiden met 
haar charitatieve en ‘groene’ karakter. 

Bedrijven
Steeds meer bedrijven uit de textielbranche 
ondernemen maatschappelijk verantwoord.  
Zij vinden het belangrijk dat restpartijen kleding 
niet bij het afval terecht komen, maar dat het 
een tweede leven krijgt. Tevens is het voor hen 
belangrijk dat de kleding buiten de Europese 
Unie wordt afgezet. 

Verenigingen, instellingen en sportclubs
Omdat het in deze tijd moeilijk is om nieuwe 
vrijwilligers te werven, zoekt Sam’s Kledingactie 
steeds vaker samenwerkingen op met scholen, 
sportverenigingen en diverse (kleinschalige) 
stichtingen zoals bijvoorbeeld DierenLot en het 
Lilianefonds. Veel van deze organisaties zamelen 
kleding in op basis van Sam-Sam: In plaats van 

dat de gehele opbrengst uit een georganiseerde 
actie of een geplaatste container in zijn geheel 
naar Cordaid Mensen in Nood gaat, ontvangt de 
vereniging of club een inzamelvergoeding voor 
de clubkas of voor een eigen gekozen goed doel. 
Op deze manier worden ook lokale projecten 
gefinancierd. Deze vorm van vrijwilligerswerk 
komt steeds vaker voor. Omdat vrijwilligers op 
basis van Sam-Sam een vergoeding ontvangen en 
de kleding in feite wordt ‘ingekocht’, lopen deze 
samenwerkingen via Green Textile en behoren deze 
‘nieuwe vrijwilligers’ officieel niet tot het charitatieve 
netwerk van Sam’s Kledingactie. Desalniettemin zijn 
zij erg belangrijk voor het voortbestaan van stichting 
Sam’s Kledingactie.

TEXTIELVERWERKING EN 
LOGISTIEK

De inzamellogistiek wordt centraal vanuit het 
kantoor in Boxtel geregeld. De planners zorgen 
voor de lediging van de containers en het ophalen 
van kleding bij inzamelpunten en depots. Daarna 
komt bijna alle ingezamelde kleding terecht in 
onze loods waar opschoning plaatsvindt; al het 
afval wordt zoveel mogelijk verwijderd. Er vindt 
geen fijnsortering plaats. Vervolgens worden 
kleding en schoenen verkocht aan verschillende 
sorteerbedrijven in binnen- en buitenland. Bij de 
inzamelingactiviteiten wordt samengewerkt met 
externe vervoerders. Dit is een dienstverlening van 
Green Textile aan Sam’s Kledingactie.
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Financieel verslag
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015

1. GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

   31-12- 2015  31-12-2014
  € € € €

 ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)  225.453  98.215

Financiële vaste activa (2)  35.059  113.907

Vlottende activa 

Voorraden (3)  58.870  -

Vorderingen (4)
Debiteuren  137.731  92.645
Overige belastingen en  
premies sociale verzekeringen  78.182  -
Overige vorderingen en 
overlopende activa  12.376  38.394

   228.289  131.039
Liquide middelen (5)  671.335  439.625

   1.219.006  782.786
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   31-12- 2015  31-12-2014
  € € € €

 PASSIVA

Reserves en fondsen (6)  871.654  747.454

Kortlopende schulden (7)
Crediteuren  218.919  3.504
Schulden aan  
groepsmaatschappijen  -  4.047
Overige belastingen en  
premies sociale verzekeringen   19.293  11.868
Overige schulden en  
overlopende passiva  109.140  15.913

   347.352  35.332

   1.219.006  782.786
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2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

  Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014 Begroting 2016
  € € € € 
Baten
Baten uit fondsverwerving (8) 1.181.688 740.000 762.348 740.000

Lasten
Besteed aan de doelstellingen  141.491 160.000 207.193 160.000

Kosten eigen fondsenwerving
Lasten fondsverwerving (9) 368.539 349.860 511.848 521.266

Beheer en administratie
Personeelslasten  283.877 69.010 46.486 64.530
Afschrijvingen materiële  
vaste activa  1.599 - - -
Huisvestingslasten  93.605 3.030 4.961 -
Exploitatielasten  7.850 - - -
Kantoorlasten  96.067 46.800 27.495 -
Autolasten  33.657 - - - 
Verkooplasten  79.191 - - -
Algemene lasten  90.655  - - 9.000
Financiële baten en lasten (16) 495 - -7.461 250

  686.996 118.840 71.481 73.780

  1.197.026 628.700 790.522 755.046

Saldo voor belastingen  -15.338 111.300 -28.174 -15.046
Belastingen saldo (17) 25.631 - -2.812 -

  10.293 111.300 -30.986 -15.046

Aandeel in het resultaat  
van deelnemingen (18) 113.909 - -16.093 -

Saldo na belastingen  124.202 111.300 -47.079 -15.046
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3 GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING  
EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Groepsverhoudingen

Consolidatie

In de jaarrekening van St. Sam’s Kleding actie voor Mensen in Nood zijn de financiële gegevens geconsolideerd 
van St. Sam’s Kleding actie voor Mensen in Nood en de volgende vennootschappen:
Charity Trading B.V. te ‘s-Hertogenbosch
Green Textile B.V. te ‘s-Hertogenbosch

Bij het opstellen van de begroting 2015 was er nog geen sprake van consolidatie van Green Textile, waardoor er 
nu aanzienlijke afwijkingen tussen begroting en realisatie lijken te zijn.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van St. Sam’s Kleding actie voor Mensen in Nood zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde 
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van St. 
Sam’s Kleding actie voor Mensen in Nood.

De financiële gegevens van de maatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en 
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van maatschappijen zijn 
afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Cijfers voorgaande jaren

De vergelijkende cijfers van 2014 zijn overgenomen uit de vastgestelde jaarrekening, opgesteld door De Beer 
Accountants & Belastingadviseurs.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd 
op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De latente belastingvordering uit hoofde van het compensabel verlies is gewaardeerd tegen het nominale
belastingtarief van 20%.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 
voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Continuïteitsreserve

Om de continuïteit van de stichting bij onverhoopte omstandigheden voor een jaar te waarborgen, is met ingang 
van 2012 in overeenstemming met de regels (conform de VFI-richtlijn “Reserves Goede Doelen”) een deel van het 
vermogen afgescheiden in een continuïteitsreserve.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar 
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het 
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor 
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de 
voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop 
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de 
boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de rentebaten en -lasten die tijdsevenredig worden verwerkt, rekening 
houdende met de effectieve rentevoet van de desbetreffende vordering of schuld.

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze 
deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij St. Sam’s Kleding actie voor Mensen in Nood 
geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal 
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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4 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS  
PER 31 DECEMBER 2015

 ACTIVA

 VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

    Vervoer-
   Inventaris middelen Totaal
   € € €

Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde   511.814 76.930 588.744
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -266.497 -76.477 -342.974

   245.317 453 245.770

Mutaties
Investeringen   48.605 - 48.605
Desinvesteringen   -26.290 -76.930 -103.220
Afschrijving desinvesteringen   6.507 76.609 83.116
Afschrijvingen   -48.686 -132 -48.818

   -19.864 -453 -20.317

Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde   534.129 - 534.129
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -308.676 - -308.676

Boekwaarde per 31 december 2015  225.453 - 225.453

Afschrijvingspercentages     %
Inventaris     20
Vervoermiddelen     20
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2 Financiële vaste activa

    31-12-2015 31-12-2014 
    € €
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Green Textile B.V.    - 113.907

Overige vorderingen
Latente belastingvorderingen    35.059 -

Latente belastingvorderingen
Stand per 1 januari    - -
Uit consolidatie Green Textile B.V.   11.319 - 
Mutaties    23.740 -

Stand per 31 december    35.059 -

Per 31 december 2015 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € l75.299.

 VLOTTENDE ACTIVA

3 Voorraden

Voorraad textiel    58.870 -
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4 Vorderingen

    31-12-2015 31-12-2014 
    € €

Debiteuren
Debiteuren    160.525 92.645
Voorziening dubieuze debiteuren   -22.794 -

    137.731 92.645
Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting    71.698 -
Pensioenpremie    6.484 -

    78.182 -

Overlopende activa
Nog te factureren omzet    97 38.394
Nog te ontvangen goederen en diensten   12.279 -

    12.376 38.394

5 Liquide middelen

Rabobank: 3004.88.355    133.981 -
Rabobank: 3004.88.424    32.108 -
ING Bank: 0061.61.587    171  -
ING Bank: 650.417.623    225.255 191.279
ING Bank Rekening-courant: 68.11.77.527   244.027 4.857
ING Bank Spaar: 68.11.77.527    21.575 10.707
ING Bank Rekening-courant: 65.59.43.951   2.305 2.278
ING Bank Spaar: 65.59.43.951    1.293 230.504
Kas    10.620 -

    671.335 439.625
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6 Reserves en fondsen

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het reserves en fondsen van 
de enkelvoudige balans op pagina 27 van dit rapport.

7 Kortlopende schulden

    31-12-2015 31-12-2014 
    € €

Crediteuren
Crediteuren    218.919 3.504

Schulden aan groepsmaatschappijen
Green Textile B.V.    - 4.047

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting     - 11.868
Loonheffing    19.293 -

    19.293 11.868

Overlopende passiva
Vakantiegeld    16.173 -
Vakantiedagen    12.000 -
Accountantskosten    14.220 5.024
Nettoloon    194
Nog te ontvangen inkoopfacturen   49.079 6.397
Nog te ontvangen overige facturen   17.474 4.492

    109.140 15.913
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Huur

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie De Steenbok 11b te 
‘s-Hertogenbosch. De huurverplichting bedraagt over 2014 voor het bedrijfspand en kantoor 58.003,- per jaar. 
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2015.

De activiteiten verhuizen in 2016 naar Boxtel. Per 1 februari 2016 gaat de nieuwe huurovereenkomst in voor 
de locatie in Boxtel gelegen aan de Korenmolen. De jaarlijkse huurprijs is 65.000,- ex btw. De looptijd van de 
overeenkomst is tot 31 januari 2026 .

Leasing

De onderneming is een leaseverplichting aangegaan voor de periode van 5 jaar, vanaf 20 december 2013, voor 
de lease van een Opel Ampera met kenteken 2-TDD-44. De maandelijkse leaseverplichting bedraagt 671,25.

De onderneming is een leaseverplichting aangegaan voor de periode van 5 jaar, vanaf 20 december 2013, voor 
de lease van een Opel Ampera met kenteken 2-TDD-47. De maandelijkse leaseverplichting bedraagt 671,25.

De onderneming is een leaseverplichting aangegaan voor de periode van 5 jaar, vanaf 30 mei 2013, voor de lease 
van een Chevrolet Volt met kenteken 6-KNX-12. De maandelijkse leaseverplichting bedraagt 645,06.
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5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT  
VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

  Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014 Begroting 2016
  € € € €

8 Baten uit fondsverwerving

Omzet kleding  1.114.045 740.000 742.260 740.000
Overige omzet  67.643 - 20.088 -

  1.181.688 740.000 762.348 740.000

 WERVING BATEN

9 Lasten fondsverwerving

Directe kosten  195.720 - 17.236 -
Uitzendkrachten en  
detacheringskosten  57.072 132.030 128.441 57.120
Overige personeelskosten  1.508 150.000 275.230 250
Huisvestingskosten  847 3.030 9.664 -
Verkoopkosten  9.497 - 23.511 5.000
Autokosten  4.800 - 9.963 -
Algemene kosten  17.571 46.800 29.664 9.000
Afschrijving  19.323 18.000 18.139 17.400
Management fee  - - - 432.496
Brutoloon  62.201 - - -

  368.539 349.860 511.848 521.266
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 PERSONEELSLASTEN

    Realisatie 2015 Realisatie 2014
    € €

10 Lonen en salarissen

Bruto lonen    376.244 -
Inleen    9.088 -
Mutatie reservering vakantiegeld   26.787 -
Mutatie reservering vakantie uren   -10.329 -
Kosten eigen fondsenwerving    -257.921 -
Doorbelaste personeelslasten    912 -

    144.781 -

11 Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten   62.316 -

12 Pensioenlasten

Pensioenlasten    39.427 -

13 Overige personeelslasten

Detacheringskosten planner    71.340 44.044
Reis- en verblijflasten    8.885  -
Reislastenvergoedingen    151 -
Vergoeding kilometers    4.547 -
Onkostenvergoedingen    254 -
Arbokosten    5.101 -
Kantinelasten    2.310 -
Bedrijfskleding    175 -
Opleidingslasten    849 -
Overige personeelskosten    2.321 2.442
Kosten eigen fondsenwerving    -58.580 -

    37.353 46.486

 PERSONEELSLEDEN

Bij de organisatie waren in 2015 gemiddeld 8 personeelsleden werkzaam (2014: 11).

14 Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris    29.363 -
Vervoermiddelen    132 -

    29.495 -
Boekresultaat materiele vaste activa   -27.896 -

    1.599 -
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    Realisatie 2015 Realisatie 2104
    € €

15 Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten    93.605 4.961
Exploitatielasten    7.850 -
Kantoorlasten    96.067 27.495
Autolasten    33.657 -
Verkooplasten    79.191 -
Algemene lasten    90.655 -

    401.025 32.456

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak    72.048 -
Gas water licht    1.519 -
Overige vaste lasten onroerende zaak   803 -
Schoonmaaklasten container    18.368 -
Opslagkosten    1.500 -
Overige huisvestingslasten    214 -

    94.452 -
Kosten eigen fondsenwerving    -847 -
Doorbelaste huisvestingslasten    - 4.961

    93.605 4.961

Exploitatielasten

Huur machines en installaties    2.846 -
Reparatie en onderhoud    2.901 -
Kleine aanschaffingen    2.103 -

    7.850 -

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften    10.186 7.464
Onderhoud inventaris    1.424 150
Automatiseringslasten    42.416 2.991
Telefoon    12.611 1.277
Porti    5.531 5.511
Contributies en abonnementen    8.942 8.913
Verzekering    14.207 514

    95.317 26.820
Doorbelaste telefoonkosten    750 675

    96.067 27.495
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    Realisatie 2015 Realisatie 2014
    € €
Autolasten

Brandstoffen    12.577 -
Onderhoud    1.957 -
Leaselasten    26.223 -
Motorrijtuigenbelasting    809 -
Verkeersboetes    1.992 -
Overige autokosten    6.703 -
Huurkosten auto’s    221 -
Parkeergelden    66 -
Doorbelaste autolasten    -12.091 -
Kosten eigen fondsenwerving    - 4.800 -

    33.657

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten    8.567 -
Representatielasten    1.308 -
Weggevers    2.149 -
Beurslasten    1.692 -
Provisies    37.444 -
Incassokosten dubieuze debiteuren   97 -
Betalingskortingen    -156 -
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren   33.698 -
Overige verkooplasten    5.603 -
Doorbelaste verkooplasten    -1.714 -
Kosten eigen fondsenwerving    -9.497 -

    79.191

Algemene lasten

Accountantslasten    50.476 -
Advieslasten    26.887 -
Notarislasten    7.840 -
Overige adviseurs    16.086 -
Boete Belastingdienst    959 -
Reis- en verblijfkosten algemeen    5.706 -
Btw-correcties    -13 -
Overige algemene lasten    285 -

    108.226
Kosten eigen fondsenwerving    -17.571 -

    90.655 -
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    Realisatie 2015 Realisatie 2014
    € €

16 Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   4 9.665
Rentelasten en soortgelijke lasten   -499 -2.204

    -495 7.461

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente    4 9.665

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en kosten bank    435 2.204
Overige rentelasten    64 -

    499 2.204

17 Belastingen saldo

Vennootschapbelasting, voorgaande jaren   1.891 -2.812
Mutatie actieve belastinglatentie   23.740 -

    25 .631 -2.812

18 Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Aandeel resultaat Green Textile B.V.   - -16.093
Overname 50% deelneming Green Textile B.V.   113.909 -

    113.909 -16.093
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2015

6 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA WINSTBESTEMMING)

   31-12-2015  31-12-2014
  € € € €

 ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (19)  78.888  98.215

Vlottende activa
Vorderingen (20) 367.349  291.272
Liquide middelen (21) 269.200  248.346

   636.549  5 39.618

   715.437  637.833
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   31-12-2015  31-12-2014
  € € € €

 PASSIVA

Reserves en fondsen (22)
Continuileitsreserve  447.698  447.698
Bestemmingsfonds  243.480  179.788

   691.178  627.486
Kortlopende schulden (23)
Crediteuren  14.142  1.729
Schulden aan groeps - 
maatschappijen  3.536  527
Overige belastingen en 
premies sociale verzekeringen  2.981  -
Overige schulden en  
overlopende passiva  3.600  8.091

   24.259  10.347

   715 .437  637 .833
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7 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

     Realisatie 2015
     €

Baten      258.530

Lasten
Besteed aan de doelstellingen     141.491

Beheer en administratie
Personeelslasten   (25)   1.019
Afschrijvingen   (26)   19.323
Huisvestingslasten   (27)   4.946
Exploitatielasten   (28)   686 
Kantoorlasten   (29)   23.276
Autolasten   (30)   27
Verkooplasten   (31)   9.401
Algemene lasten  (32)   9.012
Financiële baten en lasten  (33)   16

     67.706

     209.197

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening    49.333
Winstuitkering  (34)   14.359

Saldo     63.692
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8 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN  
DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn Fondsverwervende Instellingen (RJ 650).

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en 
passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover 
hierna niets anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze 
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van St. Sam’s Kleding actie voor Mensen in 
Nood.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de 
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening 
gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen 
ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte 
betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.
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9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

 ACTIVA

 VASTE ACTIVA

19 Materiële vaste activa

     Inventaris
     €

Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde     217.345
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen   -119.134

     98.211

Mutaties
Afschrijvingen     -19.323

Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde     217.345
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen    -138.457

Boekwaarde per 31 december 2015    78.888

Afschrijvingspercentages     %
Inventaris     20
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 VLOTTENDE ACTIVA

20 Vorderingen

    31-12-2015 31-12-2014 
    € €
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Charity Trading B.V.    367.019 287.836

Charity Trading B.V.
Stand per 1 januari    287.836 287.836
Mutaties bij    178.428 -
Mutaties af    -99.245 -

Stand per 31 december    367.019 287.836

Overlopende activa
Nog te factureren omzet    - 3.436
Nog te ontvangen goederen en diensten   330 -

    330 3.436

21 Liquide middelen

ING Bank Rekening-courant:  68.11.77.527   244.027 4.857
ING Bank Spaar: 68.11.77.527    21.575 10.707
ING Bank Rekening-courant:  65.59.43.951   2.305 2.278
ING Bank Spaar: 65.59.43.951    1.293 230.504

    269.200 248.346
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 PASSIVA

    31-12-2015 31-12-2014 
    € €

22 Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve    447.698 447.698
Bestemmingsfonds    243.480 179.788

    691.178 627.486

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari     447.698 447.698
Mutatie    - -

Stand per 31 december    447.698 447.698

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari    179.788 241.226
Resultaatbestemming boekjaar    63.692 -61.438

Stand per 31 december    243.480 179.788

23 Kortlopende schulden

Crediteuren
Crediteuren    14.142 1.729

Schulden aan groepsmaatschappijen
Green Textile B.V.    3.536 527

Green Textile B.V.
Stand per 1 januari    527 527
Mutaties    3.009 -

Stand per 31 december    3.536 527

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting    2.981 -

Overlopende passiva
Accountantskosten    3.600 3.599
Nog te ontvangen overige facturen   - 4.492

    3.600 8.091
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10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT  
VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

     Realisatie 2015
     €

24 Baten uit fondsverwerving

Omzet kleding     239.871
Overige omzet     18.659

     258.530

25 Personeelslasten

Overige personeelslasten
Vergoeding kilometers     1.019

Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2015 geen werknemers werkzaam.

26 Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris     19.323
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

     Realisatie 2015
     €

27 Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak      136
Schoonmaaklasten container      4.610
Opslagkosten     200

     4.946

28 Exploitatielasten

Huur machines en installaties     521
Kleine aanschaffingen     165

     686

29 Kantoorlasten

Kantoorbehoeften     9.215
Automatiseringslasten      5.474
Contributies en abonnementen      6.108
Verzekering     2.479

     23.276

30 Autolasten

Parkeergelden     27

31 Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten      7.217
Representatielasten      242
Weggevers     297
Beurslasten     1.596
Overige verkooplasten     49

     9.401

De totale opbrengsten in 2015 waren € 190.823,-, waarvan € 87.192,- is gedoneerd.  
Een bedrag van € 103.631,- wordt gereserveerd voor egalisatie van het boekverlies dat per 1-1-2016 wordt 
geleden bij de verkoop van de aandelen Green Textile.
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     Realisatie 2015
     €

32 Algemene lasten

Accountantslasten      7.615 
Advieslasten     820
Boete Belastingdienst      592
Btw-correcties     -15

     9.012

33 Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten    -16

34 Winstuitkering

Winstuitkering Charity Trading B.V.    14.359

Ondertekening van de jaarrekening

Boxtel, 19 mei 2016

W. Kreté J. Bloemen
Voorzitter Penningmeester

OVERIGE GEGEVENS

1 Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van 
artikel 2:396 lid 7 BW.



SAMEN GOED VOOR ELKAAR


