
Jaarstukken 2015

Gegevens Stichting SCB Kampen

KvK-nummer: 05063257
Fiscaal nummer: 807712048
Vestigingsadres: Marinus Postlaan 23, 8264 PB Kampen
Telefoon: 038-3319395
E-mail: info@scbkampen.nl
Bankrekening: NL98RABO0331257947

Bestuursleden: 
 Tieno van der Velde (voorzitter) 
 Greetje Gnodde (penningmeester) 
 Renate van der Velde (secretaris) 
 Giesanne Postema (lid)
 Helen van Ingen (lid)

Doelstelling van de Stichting: hulpverlening aan noodlijdende instellingen in de vroegere Oostbloklanden. 

Balans SCB Kampen, 31 december 2015

Debet € Credit €

Saldo Rabo spaarrekening 850,10 Eigen Vermogen 14.965,70

Saldo Rabo betaalrekening 8.846,95

Saldo ING spaarrekening 4.738,15

Saldo ING betaalrekening 530,50

Totaal 14.965,70 14.965,70

Jaarrekening SCB Kampen, 2015

Inkomsten € Uitgaven €

Collectes GKV Kampen-Noord 1.871,79 Bijdragen Aksza 9.500,00

Collecte GKV Dronten-Noord 699,97 Bijdragen Siloam 500,00

Bijdrage van SCB Dronten 2.500,00 Schrijfwaar e.d. 163,37

Giften algemeen 10.710,45 Kosten kledingtransport 665,00

Opbrengst Goede Doelen Dag 221,43 Medicijnen 454,25

Opbrengst rookworsten 907,50 Kosten rookworsten 450,00

Kaartverkoop 105,00 Domeinkosten (website) 39,00

Rente 56,30 Bankkosten 414,50

Statiegeld supermarkten 424,70 Diversen 28,39

Opbrengst cartridges/toners 79,95

Totaal 17.577,09 12.214,51

Positief resultaat 5.362,58

mailto:info@scbkampen.nl


Ten opzichte van 2014 zijn de inkomsten gestegen met ongeveer € 6.500,-. Dit heeft geresulteerd in een 
positief resultaat van meer dan € 5.000,-. Dit komt vooral doordat we in november 2015 met een extra actie 
voor Aksza zijn gestart, omdat Aksza in 2016 een tekort heeft wegens gewijzigde omstandigheden. Voor 
meer informatie wordt u verwezen naar de nieuwsbrieven. 
De extra inkomsten zullen in 2016 naar verwachting geheel aan Aksza verstrekt worden. 

Stichting SCB ondersteunt momenteel twee instellingen:

Bejaardentehuis Siloam
Dit bejaardentehuis kan zich voor wat betreft de normale exploitatie zelf redden. Steun uit het buitenland is 
echter nodig voor de grotere investeringen, zoals onderhoud aan het gebouw, nieuwe verwarmingsketels, een 
lift. Stichting SCB heeft hier de laatste jaren niet voor kunnen sparen, waardoor er geen bijdragen zijn 
gedaan aan bejaardentehuis Siloam.

Kindertehuis Aksza
Het kindertehuis is voor 2/3 afhankelijk van giften. De overige inkomsten komen voornamelijk van de 
Roemeense overheid. Stichting SCB draagt maandelijks € 750,- bij aan de exploitatie van Aksza. Daarnaast 
is er jaarlijks een kledinginzameling en een kerstpakkettenactie. Stichting SCB ontvangt de kleding gratis, 
maar betaalt wel de transportkosten. Door samen te werken met een stichting die werkt met vrijwillige 
chauffeurs, kunnen de transportkosten laag gehouden worden.
De kerstpakkettenactie is in 2015 niet doorgegaan omdat de transporteur (Vidotrans) te weinig aanmeldingen 
had. In plaats daarvan is er rond Dankdag (november 2015) een inzamelingsactie gehouden. Er zijn vele 
spullen ingezameld: olie, rijst, pasta, suiker, toiletartikelen, etc. Deze artikelen zijn tegelijk met de kleding op 
transport gegaan naar Roemenië. 

Bezoek aan Roemenië

De bestuursleden van stichting SCB proberen jaarlijks Aksza en Siloam te bezoeken. In oktober 2015 zijn 
Renate van der Velde en Helen van Ingen naar Roemenië afgereisd.
Bestuursleden die op reis gaan naar Roemenië doen dat vrijwel altijd geheel op eigen kosten. 


