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1.  Balans per 31 december 2018 
          (na voorgestelde saldo bestemming) 

 
(EURO) Ref. 31 december 2018 31 december 2017 

      

Vaste activa      

      

Materiële vaste activa 4.1 1.520  -  

   1.520  - 

      

Vlottende activa      

Debiteuren  -  -  

Vorderingen en overlopende activa 4.2 9.696  37.559  

Vooruitbetaalde huur  -  400  

Liquide middelen 4.3 107.898  142.556  

   117.594  180.515 

   ======   ======  

Totaal activa   119.114  180.515 

   ======   ======  

      

      

Reserves en Fondsen      

Algemene reserve 4.4.1 -3.692  9.539  

Bestemmingsreserves 4.4.2 17.949  21.693  

Bestemmingsfondsen 4.4.3 94.702  110.245  

   108.959  141.477 

      

Kortlopende schulden      

Crediteuren  1.387  446  

Schulden inzake belastingen 

(Loonheffing) 

 1.072  1.033  

Overige schulden en overlopende 

passiva 

4.5 7.696  37.559  

   10.155  39.038 

   ======   ======  

Totaal passiva   119.114  180.515 

   ======   ======  

      

                

 

 

 

 

 

 

 

  



STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND 
 

 
 
 
 
 
 

4 

2. Staat van baten en lasten 2018 

 
(EURO) Ref. Werkelijk  2018 Begroting 2018 Werkelijk  2017 

        

Baten: 5.1       

Baten van particulieren  98.630  116.000  78.294  

Baten van bedrijven  15.080  17.500  12.788  

Baten van organisaties 

zonder winststreven 

 184.127  210.500  216.307  

Baten uit acties van derden  20.717  32.000  58.872  

Overige baten  463  -  713  

  ======  ======  ======  

Som der baten   319.017  376.000  366.974 

        

Lasten:        

        

Besteed aan doelstelling 5.2.1       

Doelstelling Christ’s Hope  283.242  319.340  217.686  

   283.242  319.340  217.686 

Kosten Fondsenwerving 5.2.2       

Kosten fondsenwerving  22.855  27.950  18.369  

Kosten acties van derden  3.483  5.000  10.212  

   26.338  32.950  28.581 

Beheer en administratie 5.2.3       

Kosten van beheer en 

administratie 

 41.955  41.750  39.294  

   41.955  41.750  39.294 

   ======  ======  ====== 

Som der lasten   351.535  394.040  285.561 

   ======  ======  ====== 

Saldo van baten en lasten   - 32.518  - 18.040  81.413 

   ======

  

 ======

  

 ======  

Dotatie/ onttrekking aan:        

Algemene reserve   - 13.231    7.525 

Bestemmingsreserve   - 3.744    -10.572 

Bestemmingsfondsen   - 15.543    84.460 

   ----------    ---------- 

Saldo   - 32.518    81.413 

   ======

  

   ======  

Percentages t.o.v. totale 

kosten:  

       

Besteed aan doelstellingen   80,6%  81,0%  76,2% 

Kosten fondswerving  7,5%  8,4%  10,0% 

Kosten beheer en 

administratie 

  

11,9% 

  

10,6% 

  

13,7% 

   ======  ======  ======  

Totaal   100,0%  100,0%  100,0% 

  

 

2.2 Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 
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Baten: 

De baten van particulieren wijken 15% 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. Ten opzichte van 2017 is een groei 

gerealiseerd van 26%, echter deze blijft nog achter bij de verwachting.  

De groei is gerealiseerd in specifieke giften naar aanleiding van acties onder particuliere giftgevers (onder meer op sociale media). 

De groei in aantal kindsponsoren was echter minder groot dan verwacht. 

 

De baten van bedrijven wijken 14% negatief af ten opzichte van de begroting. Er worden meer incidentele giften ontvangen dan in 

2017 (groei van 18%), echter de groei is nog niet op niveau waar op werd begroot. Er is enigszins ingezet op het onderhouden van 

contacten met bedrijven om zodoende hierin groei te realiseren. Omdat het aantal medewerkers en vrijwilligers echter beperkt is, 

en er eveneens veel werk is verricht in rapportages voor fondsen en projecten, kon hieraan minder tijd besteed worden dan 

gehoopt en is de begroting niet gehaald. 

 

De baten van organisaties zonder winststreven wijkt 13% negatief af ten opzichte van begroting. In de begroting is fors ingezet op 

nieuwe fondsen en projecten, echter niet voor alle projecten konden in 2018 al toezeggingen en giften van fondsen worden 

bijgeschreven. In 2017 waren er enkele grote éénmalige specifieke projecten. Ondanks groei in samenwerking met fondsen in 

2018 zijn de baten met 15% gedaald ten opzichte van 2017.   
 

De baten uit acties van derden wijken 35% negatief af ten opzichte van begroting en 65% ten opzichte van 2017. In 2018 waren 

minder acties gepland (onder meer geen Ride for Hope), daarnaast zijn er ook minder acties SJW-acties geweest dan vooraf 

gepland en het aantal deelnemers aan Fiets je Wezenloos was eveneens lager dan in 2017. 

 

Bestedingen: 

De bestedingen aan de doelstelling zijn lager dan begroot (11% lager dan begroot), omdat de kosten van de CarePoints in Kenia 

lager uitvielen dan verwacht. De kosten zijn wel 30% hoger dan vorig jaar, dit komt doordat er meer CarePoints vanuit Nederland 

gefinancierd worden en door de kosten die gemaakt zijn voor een containergebouw voor twee CarePoints in Kenia. De inkomsten 

voor het laatste waren grotendeels al in 2017 ontvangen. De uitgaven zijn grotendeels conform prognose. Zij zijn zoals toegezegd 

in projectgelden besteed.  

 

De bestedingen aan kosten fondsenwerving zijn 20% lager dan begroot. De kosten voor nieuw materiaal  en reizen voor 

fondsenwerving konden lager gehouden worden dan begroot.  

 

De kosten beheer en administratie zijn vrijwel gelijk aan begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de personele 

uitgaven aan beheer en administratie binnen de perken bleven en de organisatiestructuur geen wezenlijke wijzigingen had.. Ook 

konden er verschillende posities worden ingevuld door vrijwilligers. Omdat er beperkt specifieke gelden verkregen zijn ter 

dekking van personele kosten gaan deze uitgaven wel voornamelijk ten laste van het Algemeen fonds.Tevens konden er gelden 

worden besteed aan een nieuw CRM-pakket vanuit een specifiek hiervoor ontvangen bijdrage. 

 

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen ruim 80,6% van de totale uitgaven, hetgeen hoger is dan vorig jaar en in lijn met de 

begroting. Tevens is deze hoger dan de minimumnorm van 75% die intern wordt gehanteerd. 

  



STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND 
 

 
 
 
 
 
 

6 

     

3 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 middelen door 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 hun families in 

landen die lijden onder de aanwezigheid van hiv/aids. Bij het geven van hulp worden zij vanuit een christelijke inspiratie 

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 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 ingebruikneming.  

 

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 algemene en bestemmingsreserves worden aangehouden als financiële buffer om de continuïteit van de activiteiten 

van de stichting te waarborgen en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan 

voldoen.   

Bestemmingsfondsen worden gevormd wanneer door derden aan hun bijdragen een (specifieke) bestemming is gegeven.  
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Fondsen onderscheiden zich van reserves, doordat niet het bestuur van stichting 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 balans 

 
4.1 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt: 

 Kantoor- 

Inventaris 

Totaal 

 € € 

Beginstand per 1 januari 2018   

Aanschafwaarde 9.140 9.140 

Cumulatieve afschrijvingen (9.140) (9.140) 

 0 0 

Wijzigingen in de boekwaarde   

Investeringen 1.900 1.900 

Desinvesteringen (verkoop) - - 

Afschrijvingen (380) (380) 

Desinvestering cum. afschrijving - - 

Subtotaal mutaties 1.520 1.520 

   

Eindstand per 31 december 2018   

Aanschafwaarde 11.040 11.040 

Cumulatieve afschrijvingen (9.520) (9.520) 

 1.520 1.520 

   

 

4.2 Vorderingen 
De vorderingen kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2018 2017 

 € € 

EO Metterdaad project E17.18 6.838 37.559 

EO Metterdaad project E1801.18088 858 - 

Nog te ontvangen bedragen  2.000 - 

 --------- --------- 

Saldo per 31 december 2018 9.696 37.559 

  

De nog te ontvangen bedragen betreffen giften die nog zijn ontvangen met betrekking tot 2018. 

 

4.3 Liquide middelen 
De liquide middelen kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2018 2017 

 € € 

Rabobank spaarrekening  86.138 106.128 

Rabobank verenigingspakket 21.760 36.428 

 --------- --------- 

Saldo per 31 december 2018 107.898 142.556 
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4.4 Reserves en fondsen     

 
4.4.1 Algemene reserve 
 De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2018 

 € 

Balans per 1 januari  9.539 

  

Bij: Ontvangen giften van derden zonder bestemming 37.688 

Bij: Dekkingsbijdrage projecten 25.004 

Af: Aanvulling fondsgelden projecten - 

Af: Bijdrage Christ’s Hope Internationaal  -9.227 

Af: Bijdrage personele kosten doelstelling -12.787 

Af: Uitgaven beheerkosten en wervingskosten uit Reserve -53.909 

 --------- 

Balans per 31 december   -3.692 

 

Algemene baten van derden zonder bestemming worden gedoteerd aan de reserve. Als 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 deze 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 deze 

reserve. 

 

 

4.4.2 Bestemmingsreserves 
De mutaties in de bestemmingsreserves kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2018 

 € 

Balans per 1 januari  21.693 

  

Bij: Ontvangen giften (incl. acties van derden) 35.910 

Bij: Bijdrage Christ’s Hope International 9.227 

Bij: aanvulling vanuit reserve - 

Af: Besteed aan projecten -30.064 

Af: Kosten besteed in NL -11.286 

 

Af: Reservering dekkingsbijdrage -4.844 

Af: Kosten werving direct gerelateerd aan acties  -2.687 

 --------- 

Balans per 31 december   17.949 

 

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 het bestuur echter wel een 

specifiek doel is gekoppeld aan de actie waaruit de middelen zijn ontvangen, 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 desbetreffende reserve. Resterende gelden van afgesloten projecten kunnen, na 

besluitvorming door het bestuur, worden toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.  
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De stichting maakt kosten voor eigen fondsenwerving en kosten voor beheer en administratie. De stichting houdt 20% 

van de ontvangen gelden in ter dekking van deze kosten. Hierop gelden uitzonderingen voor bijdragen voor vrijwilligers 

(10%) en voor ontvangen gelden uit externe fondsen.  

 

De bestemmingsreserves kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 31 december 2018 31 december 2017 

 € € 

CarePoints (kinderprogramma’s) 9.093 12.632 

Facilitaire ondersteuning Afrika  361 335 

Capaciteitsopbouw organisatie NL 8.495 8.726 

 --------- --------- 

Totaal bestemmingsreserves 17.949 21.693 

 

 

4.4.3 Bestemmingsfondsen 
De mutaties in de bestemmingsfondsen kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2018 

 € 

Balans per 1 januari  110.245 

  

Bij: Ontvangen giften 245.419 

Bij: aanvulling vanuit Algemene reserve - 

Af: Besteed aan projecten -240.391 

Af: dekkingsbijdrage aan Algemene reserve -20.159 

Af: besteed via Christ’s Hope International  -412 

 --------- 

Balans per 31 december   94.702 

 

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 bijdragen van externe fondsen is de besteding zoals uitgesplitst in de door het fonds 

geaccordeerde projectbegroting leidend. 

 

De bestemmingsfondsen kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 31 december 2018 31 december 2017 

 € € 

CarePoints (kinderprogramma’s) 29.101 51.773 

Ondersteuning middelbare scholieren 12.168 3 

Uitzending Nederlandse vrijwilligers 51.668 54.518 

Facilitaire ondersteuning Afrika  400 400 

Care & Compassion  1.365 3.551 

 --------- --------- 

Totaal bestemmingsfondsen 94.702 110.245 

 
In 2017 en 2018 zijn diverse gelden vooruit ontvangen voor projecten en acties in 2019.  
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Specificatie besteding giften EO Metterdaad 

 
In onderstaand overzicht is het verloop van de giften van EO Metterdaad weergegeven: 

 

  Verloopoverzicht Nog beschikbaar in 

Nederland  

Project E17.18 Caring for the people 

affected by aids in Kenya 

€ € 

Totaal toegezegde gift 136.759  

Nog te ontvangen 6.838 6.838 

 ---------  

Reeds ontvangen in 2017 en 2018 129.921  

Reeds overgeboekt in 2017 en 2018 128.737  

 ---------  

Nog in het bestemmingsfonds project E17.18 1.184 1.184 

 --------- --------- 

  8.022 

Project P1801-18088 Vocational school 

support, Kenya 

€ € 

Totaal toegezegde gift voor project  8.792  

Nog te ontvangen 858 858 

 ---------  

Reeds ontvangen in 2018 7.934  

waarvan AKV 214  

 ---------  

Nog in het bestemmingsfonds P1801-18088 7.720 7.720 

 --------- --------- 

  8.578 

Project P1821-18020 Onderwijs en zorg in 

CarePoint Bugarika in Mwanza, Tanzania 

€ € 

Totaal toegezegde gift voor project 5.000  

Nog te ontvangen 0 0 

 ---------  

Reeds ontvangen in 2018 5.000  

Reeds overgeboekt in 2018 5.000  

 ---------  

Nog in het bestemmingsfonds project P 1821-

18020 

0 0 

 --------- --------- 

  0 

 

De in 2017 en 2018 ontvangen gelden zijn geboekt onder inkomsten (op basis van het kasstelsel). Het deel dat 

overgeboekt is voor de projecten in Afrika is verantwoord als uitgaven ‘aan doelstelling’. De ontvangen donaties die nog 

in kas zijn in Nederland zijn opgenomen onder de 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 zijn opgenomen de nog te besteden bedrag inzake EO Metterdaad (zie toelichting onder 

4.4.3) 

 

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 een looptijd van 3 jaar tot 31 juli 2021. De huurverplichting bedraagt  

€ 6.000 per jaar (incl. btw). 



STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND 
 

 
 
 
 
 
 

12 

               

5. Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2018 

 
5.1 Baten naar herkomst 

 
De baten uit de eigen fondswerving kunnen als volgt worden weergegeven: 

  2018 2017 

 € € 

Baten van particulieren 98.630 78.294 

Baten van bedrijven 15.080 12.788 

Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen) 160.806 197.044 

Baten van kerken 23.321 19.263 

Baten uit acties van derden 20.717 58.872 

Overige baten 463 713 

 --------- --------- 

Totale baten 319.017 366.974 

 

5.1.1  Baten naar bestemming/aanwending 

 
Als de donaties en giften onderverdeeld worden naar bestemming c.q. aanwending is het overzicht als volgt: 

 2018 2017 

 € € 

Algemene Reserve   

Algemene giften zonder bestemming 37.688 40.648 

   

Bestemmingsreserves   

Giften t.b.v. beheer en administratie 10.040 11.110 

Bestemde giften t.b.v. doelstelling MCP 24.290 53.645 

Bestemde giften t.b.v. doelstelling facilitair 1.580 11.019 

 --------- --------- 

 35.910 75.774 

Bestemmingsfondsen   

CarePoints (kinderprogramma’s) 144.212 89.054 

Ondersteuning middelbare scholieren  18.020 3.845 

Uitzending Nederlandse veldwerkers 56.530 58.494 

Opbouw Carepoints Afrika  25.250 80.000 

Care & Compassion  1.407 19.159 

 --------- --------- 

 245.419 250.552 

 ===== ===== 

Totaal giften 319.017 366.974 
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5.1.2  Baten van particulieren 

 
De baten van particulieren kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 2018 2017 

 € € 

Collecten 0 0 

Nalatenschappen 0 0 

Donaties en giften 98.630 78.294 

Eigen loterijen en prijsvragen 0 0 

Overige baten van particulieren 0 0 

 --------- --------- 

Totaal baten van particulieren 98.630 78.294 

 

 

5.2  Lasten 
 

De lasten van de stichting worden onderverdeeld in uitgaven aan de doelstelling van de stichting, kosten van 

fondswerving en kosten van beheer en administratie. Hieronder zijn deze per categorie gespecificeerd. 

 

5.2.1 Kosten besteed aan doelstelling 
 

 2018 2017 

 € € 

Fonds   

CarePoints (kinderprogramma’s) 133.571 106.039 

Ondersteuning middelbare scholieren 4.242 9.758 

Uitzending Nederlandse veldwerkers 54.427 17.584 

Opbouw CarePoints Afrika  64.349 38.780 

Care & Compassion  3.413 15.542 

 --------- --------- 

Subtotaal 260.002 187.703 

Personele kosten toegerekend aan doelstelling 12.787 11.614 

Bijdragen via Christ’s Hope International                                                    10.453 18.369 

 --------- --------- 

Besteed aan doelstelling 283.242 217.686 

 

De kosten voor de bouw van het containergebouw voor twee nieuwe CarePoints in Kenya vallen onder Opbouw 

CarePoints Afrika. 

 

 

5.2.2 Kosten fondswerving 

 
 Kosten eigen fondswerving. 

 

 2018 2017 

 € € 

PR en reclame kosten 3.521 4.185 

Personele kosten toegerekend aan werving 19.334 14.184 

 --------- --------- 

Totaal wervingskosten 22.855 18.369 

       

 De Stichting Christ’s Hope Nederland maakt kosten, die direct zijn toegerekend aan eigen fondsenwerving. Dit betreft de 

aankoop van flyers,  posters, en de kosten voor stands ten behoeve van de fondsenwervende activiteiten. 
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In 2018 is een deel van de tijd van de medewerkers besteed aan het werven van nieuwe fondsen. Deze tijd is toegerekend 

aan de wervingskosten.  

                   
Kosten acties van derden  

 

 2018 2017 

 € € 

Kosten deelnemers Ride for Hope -32 6.399 

Kosten Schaats Je Wezenloos  1.625 2.427 

Bijdragen slijpmachine Schaats Je Wezenloos (1.900) - 

Kosten Opwekking - stand en schaatsbaan  2.500 - 

Kosten Fiets Je Wezenloos 1.290 1.386 

 --------- --------- 

Totaal kosten van derden 3.483 10.212 

 

De bijdragen voor de slijpmachine Schaats je Wezenloos zijn apart gezet in een fonds, de afschrijvingslasten voor de 

slijpmachine worden hier van afgeboekt. 

         

5.2.3 Beheer en administratie 

  

 2018 2017 

 € € 

   

Directie en vrijwilligersvergoeding 24.636 19.798 

Huur pand Zwolle 5.300 7.451 

Energiekosten - 150 

Administratiekosten 457 145 

Training en cursussen 315 40 

Telefoon en internet 59 380 

Portokosten 519 536 

Overige kantoorkosten 1.178 1.283 

Reis en verblijfskosten (incl. bijdrage Int. Board meeting) 2.472 7.169 

Bankkosten 891 891 

Bestuurskosten (incl. medewerkersdag) 321 333 

Verzekeringen 1.827 1.118 

Afschrijvingen 380 - 

Aanschaf en licentie CRM-pakket 3.600 - 

 --------- --------- 

Totaal 41.955 39.294 

 

De kosten voor het CRM-pakket zijn volledig in het boekjaar 2018 opgenomen aangezien hier specifieke fondsen voor 

zijn verkregen. 

 

De bankkosten en de rentebaten zijn in de staat van baten en lasten gepresenteerd als kosten 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  Personeelslasten en bezoldiging 
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 vrijwillig bestuurslid  

 

De toerekening van personeelslasten aan organisatiekosten heeft als volgt plaatsgevonden 
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Stichting Christ’s Hope Nederland, 

Zwolle 

26 april 2019           

  

Medewerker Tijd besteed 
aan doelstelling 

Tijd besteed aan 
fondsenwerving 

Tijd besteed aan 
organisatie NL 

Directeur (0.5 FTE) 40% 30% 30% 

Manager operations (0,37 FTE) 20% 30% 50% 

Relatiebeheer fondsen (extern)  0% 100% 0% 
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