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VOORWOORD  

Voor u ligt het jaarverslag van Ruach Fonds 2017. We kunnen terugkijken op een jaar 

waarin de 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 

buitenland. 

Deze projecten zijn ontwikkelingen vanuit People, Planet, Prosperity of Participation, 

kunst en cultuur 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 

maatschappelijk belang. Ruach Fonds probeert zoveel mogelijk te opereren als een 

‘circulair fonds’.  

Het bestuur van stichting Ruach Fonds wordt gevormd door de heer D.W. de Witte, G. de 

Witte-Nagel & M. C. Dijkgraaf 

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

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

Het postadres van stichting Ruach Fonds is:   

Schoonheide 8, 3069 KN, Rotterdam, tel. Nr: +31 6 45 180 960, mail: info@ruachfonds.nl 
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PROJECTEN   

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

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 

achterliggende 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. 

Lymph&Co – Hollandse 100 
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Stichting Lymph&Co steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van 

lymfklierkanker te verbeteren. Lymph&Co gelooft in innovatie als oplossing voor de 

huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. De sleutel hiervoor 

is excellentie: de beste ideeën van de beste onderzoekers bieden de beste oplossingen 

voor mens en maatschappij. 

 

Andere projecten die Ruach Fonds in het afgelopen jaar zijn gesteund zijn: 

- Bijdrage goed doel t.b.v. verjaardag S. van Ballegooien  

- Nederland Auschwitz comité 
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Jaarrekening 2017 

STAAT VAN BATEN & LASTEN PER 31/12/2017 

                                                               2017    2016   

BATEN    

Baten t.b.v. giften     €  1500   € 1500 

Baten t.b.v. kosten      -   €   60,20                               

Totale baten      €            1500   €  1560,20             

             

LASTEN  

Kosten administratie & websitebeheer  € 101,31   €  245,81  

Besteed aan doelstellingen    € 490,40   €  1200,40 

Toevoeging aan reserves    € 908,29   €  113,99  

Onttrekking aan reserves     -    -  

Totale lasten     €  1500   €  1560,20 

BALANS PER 31/12/2017 

ACTIVA              PASSIVA 

Vlottende activa     Eigen vermogen €  2416,06 

Liquide middelen  €  2416,06 

Totaal activa  € 2416,06 Totaal passiva  €  2416,06 

 

TOELICHTING 

In 2017 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. 

kosten. Ruach Fonds heeft diverse administratiekosten gemaakt met betrekking tot kosten van de 

bankrekening. Ten slotte is het restant van de baten toegevoegd aan de algemene reserve. 


