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Krimpen aan den IJssel, januari 2022. 
 
Aan de lezers. 
 
Met genoegen bieden wij jullie hier ons verslag aan over 2021. 
 
Zoals te lezen staat in het beleidsplan is het doel van Stichting Ardek geld in te zamelen om, als Amy 
en Rien de Kievit daar niet meer toe in staat zijn, Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy te 
ondersteunen. 
 
De gang van zaken in stichting Ardek is verlopen zoals de bedoeling was.  
 
Aan de ontvangsten kant zijn we ook weer blij met de beleggingsresultaten (€ 345,65). Door de inzet 
van ons bestuurslid Floris Koster, mede-eigenaar van IVV-vermogensbeheer, kon dit mooie resultaat 
behaald worden en dat zonder dat wij daarvoor een vergoeding aan IVV schuldig zijn. Voor een 
stichting als Ardek een grote steun. De beleggingen hebben een defensief profiel. Bij banken zou 
rente verschuldigd zijn geweest. 
 
Stichting Ardek heeft een paar (kleine) donaties gedaan aan doelen die een vergelijkbaar doel 
hebben. Hier is € 310 aan uitgegeven. 
 
In het 4e jaar van haar bestaan heeft de stichting een vermogen bereikt van € 41.465,51. 
 
Op het volgende blad treffen jullie de cijfers aan. 
 
Tot nadere toelichting zijn wij graag bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Ardek 
 
Amy en Rien de Kievit 
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Jaarrekening 2021 Stichting Ardek   

 2021 2020 2019 

    

Inkomsten:    

Donaties:  €       10.000,00   €       10.000,00   €       10.000,00  

Overige inkomsten  €            345,65   €         1.153,97   €            916,75  

Totaal:  €       10.345,65   €       11.153,97   €       10.916,75  

    

    

Uitgaven:    

Algemene kosten Stichting:  €            390,00   €             83,03   €                  -    

Ondersteuningen:  €            310,00   €            325,00   

Totaal:  €            700,00   €            408,03   €                  -    

    

Resultaat:  €         9.645,65   €       10.745,94   €       10.916,75  

    

    

Balans per: 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 

    

    

Bankrekening:   €                  -     €               0,97  

Beleggingsrekening:  €       72.918,53   €       51.891,25   €       33.962,16  

Nog te ontvangen    €            500,00   

Totaal activa:  €       72.918,53   €       52.391,25   €       33.963,13  

    

    

Stichtingsvermogen:  €       41.465,51   €       31.662,69   €       20.916,75  

Te betalen aan SFSM  €       31.453,02   €       20.728,56   €       13.046,38  

Totaal passiva:  €       72.918,53   €       52.391,25   €       33.963,13  

 
 
 
 


