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1.

Balans per 31 december 2019
(na voorgestelde saldo bestemming)
(EURO)

Ref.

31 december 2019

31 december 2018

Vaste activa
Materiële vaste activa

4.1

1.715

1.520
1.715

Vlottende activa
Debiteuren
Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde huur
Liquide middelen

4.2
4.3

7.192
111.519

9.696
107.898
118.711
======
120.426
======

Totaal activa

Reserves en Fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

1.520

4.4.1
4.4.2
4.4.3

6.088
34.481
75.721

117.594
======
119.114
======

-3.692
17.949
94.702
116.290

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

Totaal passiva

4.5

108.959

2.198
1.080

1.387
1.072

858

7.696
4.136
======
120.426
======

10.155
======
119.114
======
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2.

Staat van baten en lasten 2019
(EURO)

Ref.

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties
zonder winststreven
Baten uit acties van
derden
Overige baten

5.1

Werkelijk 2019

Begroting 2019

Werkelijk 2018

93.751
23.893
153.698

111.000
19.000
182.000

98.630
15.080
184.127

31.326

33.000

20.717

1.569
======

======

463
======

Som der baten

304.237

345.000

319.017

Lasten:
Besteed aan doelstelling
Doelstelling Christ’s
Hope

5.2.1

Kosten Fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
Kosten acties van derden

5.2.2

Beheer en administratie
Kosten van beheer en
administratie

5.2.3

227.123

270.514
227.123

26.536
4.443

270.514
29.043
4.200

30.979

Som der lasten
Saldo van baten en
lasten

Dotatie/ onttrekking
aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Saldo

Percentages t.o.v. totale
kosten:
Besteed aan doelstellingen
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en
administratie
Totaal

283.242

38.804

283.242
22.855
3.483

33.243
41.093

26.338
41.955

38.804
======
296.906
======
7.331

41.093
======
344.850
======
150

41.955
======
351.535
======
- 32.518

======

======

======

9.780
16.532
- 18.981
---------7.331
======

- 13.231
- 3.744
- 15.543
---------- 32.518
======

76,5%
10,4%

78,4%
9,6%

80,6%
7,5%

13,1%
======
100,0%

14,0%
======
100,0%

11,9%
======
100,0%
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2.2

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting

Baten:
De baten van particulieren wijken 15% negatief af ten opzichte van de begroting en zijn 5% lager dan in 2018.
Verwacht was groei, ondanks het feit dat bekend was dat baten van particulieren voor één van de veldwerkers in
Afrika halverwege 2019 zou eindigen. Er is weliswaar groei in niet bestemde donaties van particulieren geweest
(met name door een succesvolle eindejaarsactie), maar niet zoveel als verwacht.
De baten van bedrijven zijn 26% hoger dan begroot en 58% hoger dan in 2018. Dit is te danken aan één gift
waarmee in 2020 circa één dag per week een extra fondsenwerver aangetrokken kan worden.
De baten van organisaties zonder winststreven wijken 16% negatief af ten opzichte van de begroting en 17%
t.o.v. van 2019. In de begroting was fors ingezet op nieuwe fondsen en projecten, dit kon echter niet gerealiseerd
worden.
De baten uit acties van derden wijken 5% negatief af ten opzichte van de begroting, echter wel 51% positief ten
opzichte van 2018. De Sport je Wezenloos-acties waren succesvoller dan in 2018, ook de voorbereidingen voor
de Ride for Hope van april 2020 hebben in 2019 al inkomsten opgeleverd. Deze actie zal plaatsvinden in april
2020 waardoor deze giftenstroom nog doorloopt in het eerste halfjaar van 2020.
Bestedingen:
De bestedingen aan de doelstelling zijn lager dan begroot (16% lager dan begroot en 20% lager dan voorgaand
jaar). Hiervoor zijn meerdere redenen aanwijsbaar.
• Locale fondsenwerving in de Afrikaanse landen: Een eerste start was al gemaakt, maar sinds maart
2019 (na training van lokale teams) is er lokaal meer ingezet op donaties (m.n. in natura) van
particulieren, bedrijven en kerken in de landen zelf.
• Toename van kostenbewustzijn en toename efficiëntie in de programma’s in Afrika. Hierdoor konden
de uitgaven vanuit Nederland naar Kenia en Tanzania dalen, terwijl wel het volledige programma
gegeven werd.
• Minder nieuwe projecten zijn gestart dan waarmee we in de begroting rekening gehouden hadden.
De bestedingen aan kosten fondsenwerving zijn 7% lager dan begroot, echter wel 18% hoger dan in 2018. In de
begroting was rekening gehouden met aanzienlijke uitgaven voor pr-materialen. De kosten hiervoor waren wat
lager dan begroot.
De toename t.o.v. 2018 is veroorzaakt doordat één van de medewerkers meer tijd besteed heeft aan
fondsenwerving (voor acties en kerken) t.o.v. beheer en administratie.
De kosten beheer en administratie zijn 7% lager dan begroot, en 8% lager dan in 2018. Deze wijziging is ook
verklaarbaar door meer tijdsbesteding van vrijwilligers aan beheer en administratie en minder tijdsbesteding van
één betaalde medewerker.
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen ruim 76,5% van de totale uitgaven, hetgeen lager is dan vorig jaar
en lager dan begroot. Dit komt door de daling in uitgaven aan de programma’s in Kenia en Tanzania in 2019,
terwijl de inspanningen in Nederland om fondsen te werven (en de kosten hiervan) toenamen. In 2018 was er
bovendien een groter éénmalig project in Kenia waardoor de kosten hoger waren dan in de jaren ervoor en erna.
Het is een doel van onze organisatie dat minimaal 75% van de kosten besteed wordt aan de doelstelling. Dit is
behaald. Bij deze norm is aan te merken dat Christ’s Hope Nederland alle kosten die in Nederland gemaakt
worden ter bewustwording en voorlichting niet apart boekt, maar geheel rekent onder kosten fondsenwerving.
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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..

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. 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.
3.3.4 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:
KantoorInventaris
Beginstand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Wijzigingen in de boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen (verkoop)
Afschrijvingen
Desinvestering cum. afschrijving
Subtotaal mutaties
Eindstand per 31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

4.2

Totaal
€

€

11.040
(9.520)
1.520

11.040
(9.520)
1.520

719
(524)
195

719
(524)
195

11.759
(10.044)
1.715

11.759
(10.044)
1.715

Vorderingen
De vorderingen kunnen als volgt worden weergegeven:

EO Metterdaad project E17.18
EO Metterdaad project E1801.18088
Nog te ontvangen bedragen
Saldo per 31 december 2019

2019
€
858
6.334
--------7.192

2018
€
6.838
858
2.000
--------9.696

De nog te ontvangen bedragen betreffen afdrachten via derden (Givt, Buckaroo) die door de giftgever al
waren overgeboekt in 2019, alsmede toegezegde giften voor Sport je Wezenloos-acties die in december
2019 zijn uitgevoerd.

4.3

Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt worden weergegeven:

Rabobank spaarrekening
Rabobank verenigingspakket
Saldo per 31 december 2019

2019
€
60.000
51.519
--------111.519

2018
€
86.138
21.760
--------107.898
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4.4

Reserves en fondsen

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

Balans per 1 januari
Bij: Ontvangen giften van derden zonder bestemming
Bij: Dekkingsbijdrage projecten
Bij: Bijdrage personele kosten ingezet t.b.v. doelstelling
Af: Bijdrage Christ’s Hope International
Af: Uitgaven beheerkosten en wervingskosten uit Reserve
Af: Besteed aan projecten
Balans per 31 december

2019
€
-3.692
54.359
25.053
15.351
-10.499
-74.055
- 429
--------6.088

Algemene baten van derden zonder bestemming worden gedoteerd aan de reserve. Als de kosten voor
eigen fondsenwerving 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:
2019
€
Balans per 1 januari
17.949
Bij: Ontvangen giften (incl. acties van derden)
Bij: Bijdrage Christ’s Hope International
Af: Besteed aan projecten
Af: Kosten besteed in NL

63.455
10.499
-37.364
-13.013

Af: Reservering dekkingsbijdrage

-7.045
--------34.481

Balans per 31 december

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.
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 veldwerkers (10%) en voor ontvangen gelden uit externe fondsen.
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De bestemmingsreserves kunnen als volgt gespecificeerd worden:
31 december 2019
€
CarePoints (kinderprogramma’s)
15.263
Facilitaire ondersteuning Afrika
1.221
Capaciteitsopbouw organisatie Nederland
17.997
--------Totaal bestemmingsreserves
34.481

31 december 2018
€
9.093
361
8.495
--------17.949

4.4.3 Bestemmingsfondsen
De mutaties in de bestemmingsfondsen kunnen als volgt worden weergegeven:
2019
€
Balans per 1 januari
94.702
Bij: Ontvangen giften
Bij: Aanvulling vanuit Algemene reserve
Af: Besteed aan projecten
Af: Dekkingsbijdrage aan Algemene reserve
Af: Ingezette uren personeel t.b.v. doelstelling
Balans per 31 december

186.423
-172.044
-18.009
-15.351
--------75.721

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 stichtingen en fondsen is de besteding zoals
uitgesplitst in de door het fonds geaccordeerde projectbegroting leidend.
De bestemmingsfondsen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
31 december 2019
€
CarePoints (kinderprogramma’s)
26.587
Ondersteuning middelbare scholieren
8.967
Uitzending Nederlandse vrijwilligers
39.181
Facilitaire ondersteuning Afrika
Care & Compassion
986
--------Totaal bestemmingsfondsen
75.721

31 december 2018
€
29.101
12.168
51.668
400
1.365
--------94.702
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Specificatie besteding giften EO Metterdaad
In onderstaand overzicht is het verloop van de giften van EO Metterdaad weergegeven:
Verloopoverzicht
Project E17.18 Caring for the people
affected by aids in Kenia
Saldo fonds project E17.18 ultimo 2018
Ontvangen in 2019
Totaal ontvangen
Bestedingen:
Naar project in Kenia
Saldo fonds project E17.18 ultimo 2019

Project P1801-18088 Vocational school
support, Kenia
Saldo fonds P1801-18088 ultimo 2018
Bestedingen:
Naar project in Kenia
Begeleidingskosten
Saldo fonds P1801-18088 ultimo 2019
Nog te ontvangen

4.5

€

Nog beschikbaar in
Nederland
€

671
6.838
--------7.509
--------6.218
--------1.291
---------

1.291
---------

€

€

7.720
--------3.200
496
--------4.024
858

4.024
858

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 bedragen 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).
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5.

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2019

5.1

Baten naar herkomst
De baten uit de eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden weergegeven:
2019
€
Baten van particulieren
93.751
Baten van bedrijven
23.893
Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen)
131.314
Baten van kerken
22.384
Baten uit acties van derden
31.326
Overige baten
1.569
--------Totale baten
304.237

2018
€
98.630
15.080
160.806
23.321
20.717
463
--------319.017

5.1.1 Baten naar bestemming/aanwending
Als de donaties en giften onderverdeeld worden naar bestemming c.q. aanwending is het overzicht als
volgt:
2019
2018
€
€
Algemene Reserve
Algemene giften zonder bestemming
54.359
37.688
Bestemmingsreserves
Giften t.b.v. beheer en administratie
Bestemde giften t.b.v. doelstelling CarePoints
Bestemde giften t.b.v. doelstelling facilitair

Bestemmingsfondsen
CarePoints (kinderprogramma’s)
Ondersteuning middelbare scholieren
Uitzending Nederlandse veldwerkers
Opbouw CarePoints Afrika
Care & Compassion

Totaal giften

19.635
33.700
9.120
--------63.455

10.040
24.290
1.580
--------35.910

128.902
3.000
40.513
6.750
7.258
--------186.423
=====
304.237

144.212
18.020
56.530
25.250
1.407
--------245.419
=====
319.017

11

STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND
5.1.2 Baten van particulieren
De baten van particulieren kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Collectes
Nalatenschappen
Donaties en giften
Eigen loterijen en prijsvragen
Overige baten van particulieren
Totaal baten van particulieren

5.2

2019
€
0
0
93.751
0
0
--------93.751

2018
€
0
0
98.630
0
0
--------98.630

Lasten
De lasten van de stichting worden onderverdeeld in uitgaven aan de doelstelling van de stichting,
kosten van fondsenwerving en kosten van beheer en administratie. Hieronder zijn deze per categorie
gespecificeerd.

5.2.1 Kosten besteed aan doelstelling

Fonds
CarePoints (kinderprogramma’s)
Ondersteuning middelbare scholieren en vakscholieren
Uitzending Nederlandse veldwerkers
Opbouw CarePoints Afrika
Local fundraising training Afrika
Management training Afrika
Care & Compassion
Subtotaal
Personele kosten toegerekend aan doelstelling
Bijdragen via Christ’s Hope International
Besteed aan doelstelling

2019
€

2018
€

118.544
4.850
46.271
8.925
8.420
5.887
6.838
--------199.735
17.285
10.103
--------227.123

133.571
4.242
54.427
64.349
3.413
--------260.002
12.787
10.453
--------283.242

De kosten voor de bouw van het containergebouw voor twee nieuwe CarePoints in Kenia vallen onder
Opbouw CarePoints Afrika.

5.2.2 Kosten fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving

Pr- en reclamekosten
Personele kosten toegerekend aan werving
Totaal wervingskosten

2019
€
4.095
22.441
--------26.536

2018
€
3.521
19.334
--------22.855

De Stichting Christ’s Hope Nederland maakt kosten, die direct zijn toegerekend aan eigen
fondsenwerving. Dit betreft de aankoop van promotiemateriaal en de kosten voor stands ten behoeve
van de fondsenwervende activiteiten.
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In 2019 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
2019
€
2.340
920
1.183
--------4.443

Kosten deelnemers Ride for Hope
Kosten Schaats Je Wezenloos
Bijdragen slijpmachine Schaats Je Wezenloos
Kosten Opwekking
Kosten Fiets Je Wezenloos
Totaal kosten van derden

2018
€
-32
1.625
(1.900)
2.500
1.290
--------3.483

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

Toerekening salaris directie, medewerkers en vrijwilligers
Huur pand Zwolle
Accountantskosten
Administratiekosten
Training en cursussen
Telefoon en internet
Portokosten
Overige kantoorkosten
Reis en verblijfskosten (incl. bijdrage Int. Board meeting)
Bankkosten
Bestuurskosten (incl. medewerkersdag)
Verzekeringen
Afschrijvingen
Aanschaf en licentie crm-pakket
Totaal

2019
€

2018
€

19.663
6.000
1.815
266
70
158
810
1.015
3.620
847
284
1932
524
1.800
--------38.804

24.636
5.300
457
315
59
519
1.178
2.472
891
321
1.827
380
3.600
--------41.955

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 lasten 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
Medewerker
Directeur (0.5 FTE)
Manager operations (0,37 FTE)
Relatiebeheer fondsen (extern)

Tijd besteed
aan doelstelling
40%
20%
30%

Tijd besteed aan
fondsenwerving
30%
40%
70%

Tijd besteed aan
organisatie NL
30%
40%
0%
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