
Financiële jaarstukken en toelichting bij de jaarstukken 2016 

Aansluitend bij het algemene Jaarverslag van stichting Nour (http://stichtingnour.nl/nl_NL/over-
ons/anbi) lichten we graag het volgende toe op de jaarstukken.  

1. Toelichting op de financiën 

2. Resultatenrekening 2016 

3. Balans per ultimo 2016 

 

1. Toelichting op de financiën 

Dankzij de bijdrage van donateurs en vrijwilligers werd er veel werk verzet. Ook in het afgelopen jaar 

zijn de kosten van onze uitwisselingsbezoeken laag gebleven door de bijdragen van onze 

Marokkaanse samenwerkingspartners, onderdak dat ons in Marokko geboden werd en door 

vrijwilligers die hun eigen reis- of verblijfskosten bekostigden.  

 
Wij zijn het IOM (International Organization for Migration) bijzonder dankbaar voor de financiering 
van het testmateriaal waarmee wij in het voorjaar een pilotproject konden uitvoeren. Dit droeg bij 
aan het uitwisselen van kennis en de samenwerking met Marokkaanse professionals van de afdeling 
psychiatrie en de vereniging van psychologen van het academisch ziekenhuis in Marrakech (CHU 
Mohammed VI) en met professionals uit het onderwijs, waaronder de inspecteur van onderwijs uit 
Ouarzazate. In het jaarverslag en op onze blogs leest u meer over dit project.  
 
De samenwerking met Autism Speaks, het AMCN (American Morrocan Competence Network) en de 
WPI universiteit uit de VS maakte het uitwisselingsproject van studenten mogelijk. Stichting Nour 
leverde een bijdrage aan het project, maar het werd geheel gefinancierd door eerder genoemde 
organisaties. De informatie die dit onderzoeksproject oplevert over de behoeften van ouders van 
kinderen met ontwikkelingsstoornissen sluit geheel aan bij de doelstellingen van stichting Nour en 
helpt ons toekomstige projecten af te stemmen op de wensen en noden van ouders. 
 
Ook in 2016 droegen verschillende vrijwilligers hun eigen reis-, en verblijfskosten, waarvoor wij hen 
bijzonder dankbaar zijn. Opnieuw vonden we voor een deel onderdak bij een Marokkaanse gezin. 
Een ander deel van de reis- en verblijfskosten werd door de stichting gedragen. 

Aan materialen zoals schrijf- en tekenbehoeften, lesmateriaal, printkosten en plastificeren van 
materiaal is € 500,29 uitgegeven. Daaronder vielen ook kosten die gemaakt werden voor materiaal 
en benodigdheden voor workshops voor ouders en voor professionals in Ouarzazate en Marrakech. 
De kosten voor het gebruik van een zaal en toebehoren, alsmede catering tijdens pauzes werden 
steeds gedragen door onze Marokkaanse samenwerkingspartners.  

De grootste uitgave is ook dit jaar de financiële ondersteuning van Ibtisama. Dankzij een toename 
van donateurs konden wij in 2016 onze bijdrage verhogen tot € 400 per maand, gedurende 10 
maanden. Dat staat ongeveer gelijk aan het salaris van twee leerkrachten. In de praktijk wordt er 
door de vereniging Ibtisama voor gekozen deze te verdelen onder verschillende fulltime educatieve 
assistenten. De meeste kinderen op de school hebben zeer intensieve (1-op-1, 1-op-2, of 1-op-3 
begeleiding) nodig. Ibtisama kan met onze bijdrage de enige leerkracht die zij zelf kunnen financieren 
ondersteunen met verschillende assistenten en zo 15-20 kinderen opvangen en onderwijzen. Op 
onze website ziet u voorbeelden en filmpjes van het onderwijs op de school van Ibtisama en de inzet 
van de leerkracht en assistenten. 

We zijn blij met de financiële buffer die wij hebben kunnen bewaren en vergroten. Het belangrijkste 
doel van stichting Nour is de bijdrage aan opbouw van duurzame zorg en kennis. Hiervoor is het 
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behoud van expertise hard nodig. Dankzij de opgebouwde buffer kunnen wij de assistenten op 
school behouden. De Geertekerk uit Utrecht en de Diaconie van de gemeente uit Rhenen steunden 
ons in het afgelopen jaar opnieuw. Stichting het Glazen huis en stichting de Uiterwaarden behoorden 
ook tot onze trouwe donateurs. Verder werden wij gesteund door individuele schenkers waarvan 
een deel een periodieke overeenkomst met ons aanging. Deze zijn voor 100% aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting, waarmee meest 52% van het geschonken bedrag wordt bespaard.  

We zijn alle donateurs bijzonder dankbaar! 

U kunt ons via onze website volgen en wij rekenen op uw blijvende belangstelling. Mocht u vragen 
hebben, dan geven wij gaarne nadere toelichting.  

Maart 2017  M.T.C. Dijxhoorn Penningmeester  

  

Website : www.stichtingnour.nl  Contact: info@stichtingnour.nl 
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