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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag van Ruach Fonds 2015. We kunnen terugkijken op een jaar 

waarin gestelde doelen zijn behaald en we hebben kunnen bijdragen aan een betere 

maatschappij. Een mooie samenleving waarin iedereen, de natuur en onze duurzame 

creaties tot hun recht komen bouwen we samen. Om daarin ondersteuning te bieden 

participeert Stichting Ruach Fonds in projecten of initieert deze zelf in binnen- en buiten-

land. 

Dit zijn ontwikkelingen vanuit People, Planet, Prosperity of Participation, kunst en cul-

tuur of vanuit een Christelijke/kerkelijke doelstelling. Ruach Fonds  stelt  zich eveneens 

ten  doel  activiteiten  en  initiatieven  van  familie  De  Witte  op  het  gebied  van  de  

Christelijke  levensovertuiging,  rentmeesterschap/duurzaamheid  en  kunst  &  cultuur,  

met  als  nevendoel  een  breder  maatschappelijk  belang  dienen,  te  initieren  en/of  

vorm  te  geven  in  en  buiten  Nederland. Alle projecten dienen een hoger maatschap-

pelijk belang. Ruach Fonds probeert zoveel mogelijk te opereren als een ‘circulair fonds’.  

Het bestuur van Ruach Fonds wordt gevormd door de heer D.W. de Witte. In het ko-

mende jaar zal het bestuur met 2 personen worden uitgebreid. 

Stichting Ruach Fonds staat ingeschreven onder KVK-nummer: 60384093.  

Het IBAN rekeningnummer van Stichting Ruach Fonds is: NL68 TRIO 0390 9704 09. 

PROJECTEN 

In het afgelopen jaar heeft Ruach Fonds bij kunnen dragen aan de volgende projecten: 

Nature’s Pride 

Bij de Nature’s Pride Cross wordt geld ingezameld voor 

diverse kleinschalige doelen in ontwikkelingslanden op 

het gebied van onderwijs en zorg. Het achterliggende 

doel is sociale inclusiviteit voor gezinnen van werkne-

mers werkzaam bij bedrijven in de duurzaam teelt van 

exotisch fruit. Ruach Fonds heeft dit doel ondersteund 

door deelname aan de sponsorloop en een financiële 

bijdrage. 
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Laurentiusdiner 

Eén keer in de twee jaar wordt het Laurentiusdagdiner georganiseerd voor mensen die 

afhankelijk zijn van de voedselbank waarbij het bedrijfsleven komt bedienen. Het achter-

liggende doel is om sociale inclusiviteit en relaties te bevorderen. Ruach Fonds is 

betrokken door ondersteuning en het ter beschikking stellen van het netwerk voor 

draagvlak en (financiële/in kind) participatie. 

Hope University College 

Het Hope University College is bezig met strategische ontwikkeling en groei. Het achter-

liggende doel is op grotere schaal leiderschap te ontwikkelen om vandaaruit een bijdrage 

te leveren aan de ontwikkeling van het land. Ruach Fonds is betrokken door kennisde-

ling, ondersteuning en het bieden van financiële middelen. 

 

Hope Enterprises 

Hope Enterprises ondersteunt de armste van de armen met voedselprogramma’s en on-

derwijs. Het achterliggende doel is structurele armoedebestrijding in Ethiopië. Ruach 

Fonds is betrokken door kennisdeling, ondersteuning en het bieden van financiële mid-

delen. 
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Jaarrekening 2015 

STAAT VAN BATEN & LASTEN PER 31/12/2015 

                                                               2015    2014   

BATEN    

Baten t.b.v. giften     €  3477,20    - 

Baten t.b.v. kosten     €  750                                - 

Totale baten     €  4227,20                -                 

LASTEN  

Kosten administratie & websitebeheer  €  631,20     

Besteed aan doelstellingen    €  2202,20 

Toevoeging aan reserves    €  155,99  

Onttrekking aan reserves     -   

Totale lasten     €  4227,20 

BALANS PER 31/12/2015 

ACTIVA              PASSIVA 

Vlottende activa     Eigen vermogen €1393,78 

- Liquide middelen € 1393,78 

Totaal activa  € 1393,78  Totaal passiva  1393,78 

 

TOELICHTING 

In 2015 heeft Ruach Fonds kunnen bijdragen aan diverse projecten. De financiering van de giften aan 

deze projecten is gedaan vanuit iLINQ B.V. Tevens heeft iLINQ B.V. bijgedragen aan de baten t.b.v. kos-

ten. Ruach Fonds heeft diverse administratiekosten & website kosten gemaakt met betrekking tot 

onderhoud van de website & kosten van de bankrekening. Ten slotte is het restant van de baten toe-

gevoegd aan de algemene reserve.
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