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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Dit verslag hebben we opgemaakt om de officiële start van onze stichting Mano Amica zo 
officieel en correct mogelijk te laten verlopen .  
Ondanks dat de stichting pas op 31 oktober 2016 officieel is opgericht, willen wij netjes aan 
de verplichtingen voldoen en 2016 ( hoe kort dan ook ) omschrijven en u meenemen naar 
onze plannen voor 2017.  
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1.  Verslag van het bestuur 
 
 
Er zijn nog geen activiteiten voor 2016 te vermelden, er is wel veel werk 
gestopt in de opbouw van onze website en het ontwikkelen van logo en het 
bespreken van onze kansen en wensen voor 2017.   

1.2  Activiteiten 
 
Er is een eenmalige storting gedaan vanuit onze Cleophas Holding á €25.000 
om de aanloopkosten en eventueel voorbijkomende goede doelen die wij 
willen ondersteunen te kunnen helpen vanuit Mano Amica.  
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2.  Toekomst 
 
Voor 2017 hebben wij het plan om een Golf Event te houden met verkoop van flights en 
deelname aan de clinic. Streefdoel is Euro 20.000 op te halen voor goede doelen.  
Ook aangevuld door loterij na afloop van dat Event. Prijzen zullen beschikbaar gesteld 
moeten worden door sponsoren.  Hier zal actief naar gezocht worden door bestuursleden. 
 
Verder zal er afhankelijk van het resultaat van 2017, wederom een storting vanuit privé of 
Holding plaatsvinden aan stichting.  
Met bestuur is er gesproken, dat wij zo spoedig mogelijk keuzes zullen maken zodat wij t.z.t. 
een paar helpende handen kunnen toesteken aan hulpbehoevende locale situaties d.m.v. 
financiële hulp in de vorm van kleine bedragen á  €500 of  €1000 maar die net het verschil 
kunnen maken in die situaties.  
We zullen ons laten mede laten voeden met info en tips via diverse kanalen.   

2.2  Activiteiten 
 
Nog geen wervingactiviteiten ondernomen in 2016.  
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3.  Organisatie 
 
MANO AMICA  
 
www.mano_amica.nl  
 
KvK nr. 671696627 
ANBI status  
Vrouwenhof 2 
4635 AD Huijbergen  
 
IBAN  NL82INGB0006941222 
 
Tel : 0653-158-258 

3.1  Bestuur 
 
Uit welke personen is het bestuur opgebouwd. Zijn er het afgelopen jaar wisselingen geweest 
of komt er een wisseling aan. Zijn de leden na hun termijn herkiesbaar of niet. Is het bestuur 
onbezoldigd of ontvangen zij een vergoeding voor hun werkzaamheden. Is het bestuur 
onafhankelijk en heeft het bestuur een onafhankelijke voorzitter. Wat zijn de namen van de 
bestuursleden en wat is de rolverdeling. 
 
Voorzitter:   dhr. G.M.G. Cleophas ( Gio )  
Penningmeester: mevr. G.R. Cleophas  ( Gigi )  
Secretaris:   mevr. D.P. Cleophas – Kleve ( Desiree)  
 

3.2  Werknemers 
Verder zijn er geen werknemers actief   
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4.  Jaarrekening 
 
Zal separaat gepresenteerd worden.  
 

4.1  Voorbeeld jaarrekening 
 
Tevens door de zeer korte duur van bestaan van Stichting in 2016, zal er slechts een 
transactie op de bank te vinden zijn van storting Euro 25.000 als schenking van persoonlijke 
Holding.  Uitgave is er ook niet gedaan, daar Notaris en Accountantskantoor hun 
handelingen voor de stichting pro-deo uit hebben gevoerd.  

 

5.  Begroting 
 
 
Het is nog iets te prematuur echte fore-cast te geven van de plannen die het bestuur heeft 
gemaakt voor 2017.  
Een Golf Event, een lotterij en een schenking van de Cleophas Holding zullen ca  €40.000 op 
moeten kunnen leveren voor 2017.  
Kleine kosten voor wat drukwerk en reclame uitingen voor stichting zullen niet boven de  
€2000 komen.  
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Bijlage 

Geen  


