STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND, Zwolle

1.

Balans per 31 december 2017
(na voorgestelde saldo bestemming)
31 december 2017

31 december 2016

Vaste activa
Materiële vaste activa

-

-

Vlottende activa
Debiteuren
Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde huur
Liquide middelen

37.559
400
142.556

5.557
60.694
180.515
======
180.515
======

Totaal activa

Reserves en Fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

-

9.539
21.693
110.245

66.251
======
66.251
======

2.014
32.265
25.785
141.477

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden inzake belastingen
(Loonheffing)
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passiva

60.064

446
1.033

6.187
-

37.559

39.038
======
180.515
======

6.187
======
66.251
======
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2.

Staat van baten en lasten 2017
Jaar 2017
Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties
zonder winststreven
Baten uit acties van
derden
Overige baten

Begroting 2017

Jaar 2016

78.294
12.788
216.307

93.500
10.000
145.500

77.080
13.609
68.492

58.872

51.500

36.140

713

======
366.974

Som der baten

======
300.500

======
195.321

Lasten:
Besteed aan
doelstelling
Doelstelling Christ’s
Hope

217.686

241.917
217.686

Kosten
Fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
Kosten acties van
derden

18.369
10.212

241.917

18.700
5.000
28.581

Beheer en
administratie
Kosten van beheer en
administratie

39.294

Som der lasten
Saldo van baten en
lasten
Dotatie/ onttrekking
aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

Percentages:
Percentage besteed aan
doelstellingen t.o.v totale kosten
Percentage kosten eigen
fondswerving t.o.v totale kosten
Kosten beheer en administratie
t.o.v totale kosten

126.367

15.929
10.633
23.700

34.883
39.294
======
285.561
======
81.413

126.367

26.562

23.762
34.883
======
300.500
======
-

23.762
======
176.691
======
18.630

======

======

7.525
-10.572
84.460
----------81.413
======

-4.134
32.265
-9.501
----------18.630
======

76,2%

71,6%

10,0%

15,0%

13,7%

13,4%

======

======
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2.2

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting

De baten van particulieren wijken 16% negatief af ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat
het lastiger is gebleken om kindsponsoren en vaste particuliere giftgevers te binden aan de organisatie.
De baten van bedrijven wijken 27% positief af ten opzichte van de begroting. Dit is verklaarbaar doordat meer
incidentele giften van bedrijven zijn ontvangen.
De baten van organisaties zonder winststreven wijkt 49% positief af ten opzichte van begroting. Dit is
verklaarbaar doordat extra is ingezet op het behalen van toezeggingen van fondsen. Hiervoor is externe inzet
ingehuurd.
De baten uit acties van derden wijken 14% positief af ten opzichte van begroting. Dit is verklaarbaar door het
succes van de actie Ride for Hope, welke meer geld heeft opgehaald dan verwacht.
De bestedingen aan de doelstelling zijn 10% lager ten opzichte van begroting. Dit is verklaarbaar doordat het
containergebouw-project in Kenya is later gestart dan verwacht. Een deel van de in 2017 ontvangen fondsen via
EO Metterdaad zijn geoormerkt voor dit project. Doordat dit project in 2017 later is gestart dan verwacht zijn de
bestedingen in 2017 lager en staan de geoormerkte gelden nog in de balans per ultimo boekjaar.
De bestedingen aan kosten fondsenwerving zijn 21% hoger ten opzichte van de begroting. Dit is verklaarbaar
doordat de kosten van de actie Ride for Hope hoger waren dan verwacht. Daarnaast is extra tijd van
medewerkers besteed aan fondsenwerving.
De kosten beheer en administratie zijn 13% hoger ten opzichte van de begroting. Dit is met name verklaarbaar
doordat extra reiskosten buitenland zijn gemaakt. In het afgelopen jaar is twee keer een project bezocht en
tevens is de internationale vergadering door 2 medewerkers bijgewoond. Dit werd van belang geacht zodat
tegelijk ook overleg met de Afrikaanse collega’s kon plaatsvinden.
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Grondslagen voor de jaarrekening
3.1 Algemeen
3.1.1 Activiteiten
De activiteiten van Stichting Christ’s Hope Nederland, statutair gevestigd te Wezep, bestaan uit het
werven van financiële gelden door middel van eigen fondsenwervende activiteiten met als statutaire
doelstelling het zonder winstoogmerk op basis van samenwerking doen geven en bevorderen van
allerlei soorten hulp aan kinderen en jongeren en de gezinnen waarin ze opgroeien in landen die lijden
onder de aanwezigheid van HIV/aids. Bij het doen geven van hulp worden vanuit een christelijke
inspiratie de jongeren en hun gezinnen zorgvuldig begeleid.

3.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
3.2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW op basis van de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650), model C2 voor kleine
fondsenwervende organisaties.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De ontvangen of
toegezegde baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging, tenzij anders vermeld.
De lasten zijn gebaseerd op historische kostprijzen en worden verantwoord in het jaar waarin de
verplichtingen zijn aangegaan.
De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen, samenhangend met de in dat
jaar te realiseren opbrengsten, zijn aangegaan.
De reserves en fondsen worden aangehouden in overeenstemming met de regelgeving van de Richtlijn
Verslaggeving Fondsenwervende instellingen. De omvang van de vermogenscomponenten is in
overeenstemming met desbetreffende bestuursbesluiten.
Alle bedragen luiden in euro’s.

3.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
3.3.1 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf in gebruikneming.
3.3.2 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
de vorderingen.
3.3.3 Reserves en fondsen
De reserves worden aangehouden als financiële buffer om de continuïteit van de activiteiten van de
stichting te waarborgen en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst
aan haar verplichtingen kan voldoen. De fondsen worden aangehouden wanneer door derden aan een
deel van de financiële middelen een (specifieke) bestemming is gegeven. Fondsen onderscheiden zich
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van reserves, dat niet het bestuur van Christ’s Hope Nederland, maar een derde een bestemming aan de
middelen heeft gegeven.
3.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De grondslagen voor bepaling van het resultaat zijn beschreven in paragraaf 3.2 “Algemene
grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening”.
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4

Toelichting bij de posten uit de balans

4.1

Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt:
KantoorVervoerInventaris
middelen
€
Beginstand per 1 januari 2017
Aanschafwaarde
9.140
Cumulatieve afschrijvingen
(9.140)
0
Wijzigingen in de boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen (verkoop)
Afschrijvingen
Desinvestering cum. afschrijving
Subtotaal mutaties
Eindstand per 31 december 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

4.2

9.140
(9.140)
0

€

€

0

9.140
(9.140)
0

-

-

0

9.140
(9.140)
0

Vorderingen
De vorderingen kunnen als volgt worden weergegeven:
31 december 2017

4.3

Totaal

EO Metterdaad projectgeld Kenya
EO Metterdaad inzake studentenfonds
EO Metterdaad inzake Carepoints Kenia

€
37.559
-

Saldo per 31 december 2017

--------37.559

31 december 2016
€
2.000
3.557
--------5.557

Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt worden weergegeven:
31 december 2017
Rabobank spaarrekening
Rabobank verenigingspakket
Saldo per 31 december 2017

€
106.128
36.428
--------142.556

31 december 2016
€
26.082
34.612
--------60.694
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4.4

Reserves en fondsen

4.4.1 Algemene reserve
De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven:
31 december 2017
€
Balans per 1 januari
2.014
Bij: Ontvangen giften
Bij: Dekkingsbijdrage projecten
Bij: Voorgeschoten gelden later gedekt vanuit fondsen
Af: Aanvulling fondsgelden projecten
Af: Bijdrage Christ’s Hope Internationaal
Af: Bijdrage personele kosten doelstelling
Af: Uitgaven beheerkosten en wervingskosten uit
Reserve
Balans per 31 december

40.648
21.460
1.524
-1.616
-6.672
-11.614
-36.205
--------9.539

De reserve wordt aangehouden als financiële buffer om de continuïteit van de activiteiten van de
stichting te waarborgen en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Algemene baten van derden zonder bestemming worden gedoteerd aan de reserve. In het geval dat de
kosten voor eigen fondswerving en de kosten van beheer en administratie gedurende het jaar hoger
uitvallen dan de dekkingsbijdragen vanuit de projecten, dan zal het tekort vanuit de reserve worden
aangevuld. Lopende projecten van de stichting waarbij de baten ontoereikend zijn ter dekking van de
lasten worden, na besluitvorming van het bestuur, aangevuld vanuit de reserve.

4.4.2 Bestemmingsreserves
De mutaties in de bestemmingsreserves kunnen als volgt worden weergegeven:
31 december 2017
€
Balans per 1 januari
32.265
Bij: Ontvangen gelden (incl. acties van derden)
Bij: Bijdrage Christ’s Hope International
Bij: aanvulling fondsgelden vanuit reserve
Af: Bestede fondsgelden aan projecten
Af: Bestede personele kosten vanuit specifieke gift
Af: Kosten internationale activiteiten besteed in NL
Af: Reservering dekkingsbijdrage
Af: Kosten werving direct gerelateerd aan acties
Balans per 31 december

75.774
9.152
-55.025
-20.552
-1.921
-8.803
-9.197
--------21.693

Het aanhouden van bestemmingsreserves wordt voorgeschreven door de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving. Hiermee wordt aangegeven welk deel van het vermogen is vastgelegd ten behoeve
van projecten van Christ’s Hope Nederland. Deze bestemming is hieraan gegeven door het bestuur van
Christ’s Hope Nederland door middel van een vastgelegd bestuursbesluit.
Ontvangen middelen zonder door derden vastgelegde specifieke bestemming waarbij door bestuur
echter wel een specifiek doel is gekoppeld aan de actie waaruit de ontvangen middelen kunnen worden
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ontleend, worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve. Lopende projecten van de stichting waarbij de
baten ontoereikend zijn ter dekking van de lasten worden, na besluitvorming van het bestuur, aangevuld
vanuit de algemene reserve. Bestedingen ten behoeve van de doelstelling worden onttrokken aan de
reserve.
De stichting maakt kosten voor eigen fondsenwerving en kosten voor beheer en administratie. De
stichting houdt 20% van de ontvangen fondsengelden in ter dekking van deze kosten. Hierop gelden
uitzondering van de fondsengelden voor vrijwilligers waar een percentage van 10% geldt, en tevens
voor ontvangen gelden uit fondsen. Bij fondsaanvragen is de besteding zoals uitgesplitst in de in de
door het fonds geaccordeerde begroting leidend.
De bestemmingsreserves kunnen als volgt gespecificeerd worden:
31 december 2017
€
MCP – Carepoints (kinderprogramma’s)
12.632
Facilitaire ondersteuning personeel Afrika
335
Capaciteitsopbouw organisatie NL
8.726
--------Totaal bestemmingsreserves
21.693

31 december 2016
€
13.056
656
18.553
--------32.265

4.4.3 Bestemmingsfondsen
De mutaties in de bestemmingsfondsen kunnen als volgt worden weergegeven:
31 december
2017
Balans per 1 januari
Bij: Ontvangen fondsgelden
Bij: aanvulling fondsgelden vanuit reserve
Af: Bestede fondsgelden aan projecten
Af: Reservering dekkingsbijdrage
Af: Fondsgelden besteed via Christ’s Hope International
Balans per 31 december

€
25.785
250.552
1.616
-152.572
-12.656
-2.480
--------110.245

Het aanhouden van bestemmingsfondsen wordt voorgeschreven door de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving. Hiermee wordt aangegeven welk deel van het vermogen is vastgelegd ten behoeve
van projecten van Christ’s Hope Nederland. Fondsen onderscheiden zich van de reserves doordat niet
het bestuur van Christ’s Hope Nederland, maar derden een bestemming aan de middelen hebben
gegeven.
Voor bestemmingsfondsen geldt verder een gelijke verwerkingssystematiek zoals beschreven onder
4.4.2 Bestemmingsreserves. Bij fondsaanvragen is de besteding zoals uitgesplitst in de door het fonds
geaccordeerde begroting leidend.
De bestemmingsfondsen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
31 december 2017
€
MCP – Carepoints (kinderprogramma’s)
12.616
Ondersteuning studenten
3
Overige gerichte giften
39.037
Uitzending Nederlandse vrijwilligers
54.518
Facilitaire ondersteuning personeel Afrika
400

31 december 2016
€
353
6.684
18.857
(250)
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Care & Compassion – zorg voor aidspatiënten
Totaal bestemmingsfondsen

3.551
--------110.245

141
--------25.785

In 2017 zijn diverse gelden vooruitontvangen voor projecten en acties in 2018. Het saldo van de
bestemmingsfondsen ultimo 2017 is daardoor toegenomen.

4.4.3 Specificatie besteding gift EO Metterdaad inzake project E17.18
Caring for people affected by Aids in Kenya
In onderstaand overzicht is het verloop van de gift van EO Metterdaad inzake project E17.18
vastgelegd.
Verloopoverzicht
Nog te besteden
€
€
Totaal toegezegde gift
136.759
Nog te ontvangen inzake project E17.18
37.559
37.559
--------Reeds ontvangen in 2017
99.200
Reeds besteed in 2017
57.963
--------Nog te besteden gelden aan project E17.18
41.237
41.237
----------------78.796
De ontvangen gelden in 2017 zijn geboekt onder inkomsten (op basis van het kasstelsel), en de
bestedingen zijn geboekt als uitgaven in het kader van ‘bestedingen aan doelstelling’. De nog niet
bestede, maar wel reeds ontvangen, gelden inzake project E17.18 zijn opgenomen onder de
geoormerkte bestemmingsfondsen.

4.5

Overige schulden en overlopende passiva
Projecten die reeds toegezegd zijn, echter nog niet besteed zijn opgenomen als overlopende passiva.
Onder de overlopende passiva is opgenomen het nog te besteden bedrag inzake EO Metterdaad (project
E17.18 Caring for people affected by aids in Kenya).

4.6

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor haar kantoor in het pand aan de Marsweg 40 te
Zwolle.
Het huurcontract heeft derhalve een looptijd van 9 maanden. De huurwaarde bedraagt € 6.000 per jaar
(incl. btw).
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5.

Toelichting bij de baten en lasten over 2017

5.1

Baten naar herkomst
De baten uit de eigen fondswerving kunnen als volgt worden weergegeven:
Jaar 2017
Jaar 2016
€
Baten van particulieren
78.294
Baten van bedrijven
12.788
Baten van andere organisaties zonder
197.044
winststreven (fondsen)
Baten van kerken (colleccten)
19.263
Baten uit acties van derden
58.872
Overige baten
713
--------Totale baten
366.974

€
77.080
13.609
47.000
21.492
36.140
0
--------195.321

5.1.1 Donaties en giften
Als de donaties en giften onderverdeeld worden naar fonds kunnen deze gesplitst worden in:
Jaar 2017
Jaar 2016
€
€
Algemene Reserve
Algemene giften zonder bestemming
40.648
33.259
Bestemmingsreserves
Giften t.b.v. beheer en administratie
Bestemde giften t.b.v. doelstelling MCP
Bestemde giften t.b.v. doelstelling facilitair
Bestemmingsfondsen
MCP – Carepoints (kinderprogramma’s)
Ondersteuning studenten
Overige gerichte giften vanuit fondsen
Genesis Design – Aids preventieprogramma
Uitzending Nederlandse veldwerkers
Facilitaire ondersteuning Afrika
Care & Compassion – zorg voor aidspatiënten
Totaal donaties giften met bestemming
Totaal giften

11.110
53.645
11.019

18.333
31.255
210

89.054
3.845
7.500
58.494
72.500
19.159
--------326.326
=====
366.974

66.928
3.841
4.630
60
30.269
5.233
1.303
--------162.062
=====
195.321

5.2.1 Kosten besteed aan doelstelling
De lasten van de stichting worden toegerekend aan de doelstelling van de stichting. De werving van
baten en lasten en aan beheer en administratie. Hieronder is per categorie aangegeven waaraan de lasten
zijn besteed.
Jaar 2017
Jaar 2016
€
€
Fonds
MCP – Carepoints (kinderprogramma’s)
106.039
81.249
Extra schoolkosten middelbare scholieren
9.758
Overige gerichte giften
3.401
Genesis Design – Aids preventieprogramma
997
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Uitzending Nederlandse veldwerkers
Facilitaire ondersteuning Afrika
Care & Compassion – zorg voor aidspatiënten

17.584
35.379
15.542
--------187.703
11.614
18.369
--------217.686

Subtotaal
Personele kosten toegerekend aan doelstelling
Bijdrage naar Christ’s Hope International
Besteed aan doelstelling

16.749
7.385
4.771
--------111.151
8.131
7.085
--------126.367

5.2.2 Werving Kosten
Kosten eigen fondswerving.
De kosten eigen fondswerving kunnen als volgt worden weergegeven:
Jaar 2017
Jaar 2016
€
PR en Reclame kosten
4.185
Personele kosten toegerekend aan werving
14.184
--------Totaal werving kosten
17.330

€
5.087
10.842
--------15.929

De Stichting Christ’s Hope Nederland maakt kosten, die direct zijn toegerekend aan kosten ten behoeve
van eigen fondsenwerving. Deze kosten hebben betrekking op de aankoop van flyers, posters, en de
kosten voor stands ten behoeve van de fondsenwervende activiteiten.
In 2017 is een deel van de tijd van de medewerkers besteed aan het werven van nieuwe fondsen. Deze
tijd is toegerekend aan de wervingskosten. In het 2e halfjaar van 2017 is tevens een extra medewerker
ingehuurd ten bate van capaciteitsuitbreiding op basis van een specifiek ontvangen gift hiervoor.
Kosten van derden
De kosten van acties van derden kunnen als volgt worden weergegeven:
Jaar 2017
Jaar 2016
€
Kosten deelnemers Ride for Hope
6.399
Kosten Schaats Je Wezenloos
2.427
Kosten Fiets Je Wezenloos
1.386
--------Totaal overige baten
10.212

€
9.198
1.435
--------10.633

In 2016 zijn kosten gemaakt voor huur van een grotere ijsbaan voor de actie van Putten. Hiervoor kon
geen sponsoring gevonden worden.

5.2.3 Beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie kunnen als volgt worden weergegeven:
Jaar 2017

Huur pand Zwolle
Energiekosten
Directie en vrijwilligersvergoeding
Kantoor administratiekosten
Telefoon en internet
Overige kantoorkosten
Reis en verblijfskosten ( incl bijdrage Int.
Boardmeeting)
Bankkosten

Jaar 2016
€

€

7.451
150
19.798
185
380
1.819
7.169

8.020
642
8.131
69
520
3.193

891

911
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Bestuurkosten (incl. medewerkersdag)
Verzekeringen
Afschrijving kantoor inventaris
Totaal

333
1.118
--------39.294

1.133
1.143
--------23.762

De bankkosten en de rentebaten zijn in de staat van baten en lasten gepresenteerd als koste van beheer
en administratie en niet opgenomen als financiële baten en laste aangezien het aanhouden van een
bankrekening en de daarmee samenhangende kosten en rentebaten volgens richtlijn 650 onderdeel
uitmaken van de kosten van beheer en administratie.

5.2.4 Bestuurdersbeloning
De directiebeloning is herleidbaar tot 1 natuurlijk persoon, en wordt op basis van de vrijstelling in art.
2:383 lid 1 BW niet opgenomen.
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging en zijn vrijwilliger bestuurslid.

Stichting Christ’s Hope Nederland,
Gevestigd te Zwolle
9 mei 2018
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