
De Stichting Amigoal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw giften 
vrijgesteld zijn van belastingen en dat we alles wat u ons geeft, kunnen investeren in Zorg, Onderwijs 
en Sport. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en welzijn. 

Meer over de ANBI status op www.belastingdienst.nl 

Contactgegevens Amigoal: 

Stichting Amigoal, pa Fred Raymondhof 14, 3543 HX Utrecht 

RSIN/Fiscal nummer 8613.04.913 

 

Doelstelling van de stichting. 

De stichting dient uitsluitend het algemene belang en heeft ten doel: 

A. Het bijdragen aan- en het bevorderen van gezondheid en welzijn voor personen in een 
kwetsbare positie, om hen te beschermen en ontsporing te voorkomen, door inzet van 
handel, middelen en het uitvoeren van projecten in de (ei)landen, welke deel uitmaken, 
uitmaakten van en of vallen onder de paraplu van het Nederlands Koninkrijk. 

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

C. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op het gebied van lifestyle, 
zorg, sport en welzijn interventies te organiseren, bijvoorbeeld middelen voor health, 
onderwijs, sport en welzijn en gezonde leefstijl structureel te bevorderen en te borgen. Het 
organiseren van gericht onderwijs om het toekomstperspectief van jongeren te verbeteren. 

D. De stichting heeft met het totaal van haar algemene nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 

 

Beloningsbeleid. 

100% van de uitgaven van de Stichting Amigoal wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. 

De Stichting verwerft de voor de uitvoering van haar doelstelling benodigde gelden onder andere 
door middel van subsidies, sponsoring, giften en legaten. 

Beloningsbeleid bestuur en overige leden van de stichting. 

Alle bestuursleden en leden van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben slechts recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in 
redelijkheid gemaakte onkosten na overleg van betalingsbewijs.  De Stichting opereert onafhankelijk 
van de gelden die beschikbaar worden gesteld door bovenvermelde sponsoren. Wel kan een 
geldgever het geld verstrekken tbv een bepaalt project (gelabeld). Dit bedrag zal dan uitsluitend voor 
het bedoelde project aangewend worden. Deze gelden zullen worden verantwoord als zijnde een 
Bestemmingsfonds. Overige gelden worden verantwoord als zijnde Bestemmingsreserve. 

 

 



Jaarverslagen en jaarrekeningen (financiële verantwoording) 

Boekjaar 2020 Financieel en verslag. 

Er zijn geen financiële activiteiten geweest behoudens het betalen van de notaris tbv oprichtingsakte. 
De betaling kon worden verricht dmv een voorschot van mevrouw M de Jong voorzitter en oprichter 
van de Stichting. Bedrag hiermede gemoeid Euro 479,43. Verder droeg ook Corona bij aan het 
langzaam op gang komen van besprekingen aangaande oprichting werkgroepen. 

 

 

De Balans per 31-12-2020 ziet er als volgt uit 

Lig. Middelen                                                1                 Reserve                                                                 -478 

                                                                                            Te betalen                                                              479 

                                                          --------------                                                                                      --------------
 Totaal                                             1                 Totaal                                                                           1 

 

Resultatenrekening per 31-12-2020 

Inkomsten  uit bijdrage                               0 

Uitgaven:  Oprichtingskosten                 478 

  Resultaat                        478 negatief 

 


