
Stichting Wienden van de Noorder Poort

Financieel jarueÍCag m16
Stichting Vrienden van de Noorder P@rt is gevstigd b lÍtàpservën, gemeente tVesderveld. De stbhting heeft als doel het onderstèunen van de S-ticl*iÍE

lnbrnational Zen Center Noorder Poort De slÈhtiÍg tracht haaÍ doel te verezenltken door het mede uiEtren van een niemtrieÍ en d@r Íondsenrerving

De stichting is ingeschreven bÍ de Kamer van K@phaodel DÍenthe oÍder nummeÍ 04073302. Stichting Vrienden van de Noorder Poort is door de Belasting

dienst Oost-BEbart, kantoor'eHerbgenbosh, aangemeÍkt als Algemen Nut Bêogende lnstelling @nÍorm aÍtikel 6.33 Wet lnkomstenbelasting 2001.
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Toelichtlng balans

Eind 2015 is een bedEg van € 500,- oveÍgêmaaK op de ekening van de SVNP Dit ms bedoeld voor de Noordèr Poort Dit bedEg is begin 20'16 overgemaakt naar dê Noorder poort.

t/
Wapsefleen
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