JAARVERSLAG STICHTING I LOVE MY BACK 2017

Toelichting
Stichting I love my back is opgericht op 31 Mei 2017.
Doel van de stichting is het ondersteunen van projecten, producten, diensten en dergelijke in de
relatie tot de rug in binnen en buitenland. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het financiële jaar verloopt vanaf 1 januari t/m 31 december. Dit verslag gaat over het financiële jaar
van 2017. Omdat 2017 het eerste jaar van de stichting is, zijn er geen financiële gegevens van voor
2017.
De Stichting bestaat uit drie bestuursleden; voorzitter Jana Spierings, secretaris Charlotte Beatrice
Bovee en penningmeester Eva Stolk.
De lasten van 2017 bestaan uit inschrijving van de stichting bij de Kamer Van Koophandel, kosten
prijsvraag, visitekaartjes, kantoorartikelen en project ’Opleiding yoga voor scoliose’.
Vanwege de projectaanvraag ‘Opleiding yoga voor scoliose’ zijn hier de eerste promotie- en
doneeruitingen op gericht. Binnen deze aanvraag ligt het doel meer aandacht te vragen voor
scoliose, waarbij kennis vergaard wordt, zodat deze ook weer gedeeld kan worden. Hierbij staat
kennisontwikkeling omtrent de rug-aandoening scoliose centraal. En doordat dit bijdraagt aan
algemene kennisontwikkeling omtrent algemene rugklachten en dit erna onderwezen kan worden,
draagt het hiermee bij aan het algemeen nut van de stichting.
Bovenstaand project met de nadruk op scoliose zal slechts een pijler worden binnen de verschillende
thema’s omtrent de rug die de stichting zal ondersteunen. Dit hangt af van de projectaanvragen die
binnen de stichting worden aangemeld. Hierbij zullen de bestuursleden in de gaten houden dat de
thema’s uiteen zullen lopen en daarmee het doel en algemeen nut van de stichting te waarborgen.

2017 Jaarrekening
Lasten
Oprichtingskosten
Notariële akte

€300*

Bedrijfskosten
Registratie kvk
Kantoorartikelen
Verzending prijsvraag + aanschaf envelop
Visitekaartjes
Webhosting

€50
€3
€5,20
€30,78
€31*

Projectuitgaven
Project ‘Yoga voor scoliose’
Opleiding Arhanta
Opleiding Athene
Opleiding Athene reiskosten

€2.400,€397 voldaan
€105

Totaal (excl. lasten met *asterix )

€2.990,98

*Lasten in 2017, echter gedeclareerd en uitgekeerd in 2018. Daarom is dit niet opgenomen in totaal en in
de uiteindelijke balans van de rekening in 2017.

Baten
Donaties
Opleiding
Scoliose
‘onbekend’

€4.000,€500€453,97

Totaal

€4.953,97

Balans
Saldo 1 januari 2017
Saldo 31 december 2017

€0
€1962,99

