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1.  Balans per 31 december 2020 
          (na voorgestelde saldo bestemming) 

 
(EURO) Ref. 31 december 2020 31 december 2019 

      

Vaste activa      

      

Materiële vaste activa 4.1 1.191  1.715  

   1.191  1.715 

      

Vlottende activa      

Debiteuren  -  -  

Vorderingen en overlopende activa 4.2 8.483  7.192  

Vooruitbetaalde huur  -  -  

Liquide middelen 4.3 120.246  111.519  

   128.729  118.711 

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

Totaal activa   129.920  120.426 

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

      

      

Reserves en Fondsen      

Algemene reserve 4.4.1 16.741  6.088  

Bestemmingsreserves 4.4.2 39.134  34.481  

Bestemmingsfondsen 4.4.3 62.365  75.721  

   118.240  116.290 

      

Kortlopende schulden      

Crediteuren  888  2.198  

Schulden inzake belastingen 

(Loonheffing) 

 2.631  1.080  

Overige schulden en overlopende 

passiva 

4.5 8.161  858  

   11.680  4.136 

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

Totaal passiva   129.920  120.426 

   ======   ======  
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2. Staat van baten en lasten 2020 

 
(EURO) Ref. Werkelijk  2020 Begroting 2020 Werkelijk  2019 

        

Baten: 5.1       

Baten van particulieren  88.518  109.000  93.751  

Baten van bedrijven  30.336  22.000  23.893  

Baten van organisaties 

zonder winststreven 

 164.751  172.000  153.698  

Baten uit acties van 

derden 

 16.286  40.000  31.326  

Overige baten  363  -  1.569  

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

Som der baten   300.254  343.000  304.237 

        

Lasten:        

        

Besteed aan doelstelling 5.2.1       

Doelstelling Christ’s 

Hope 

 230.023  238.561  227.123  

   230.023  238.561  227.123 

Kosten Fondsenwerving 5.2.2       

Kosten fondsenwerving  28.508  41.854  28.388  

Kosten acties van derden  1.118  8.150  4.443  

   29.626  50.004  32.831 

Beheer en administratie 5.2.3       

Kosten van beheer en 

administratie 

 38.655  44.155  36.952  

   38.655  44.155  36.952 

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

Som der lasten   298.304  332.720  296.906 

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

Saldo van baten en 

lasten 

  1.950  10.280  7.331 

   ======

  

 ======

  

 ======  

Dotatie/ onttrekking 

aan: 

       

Algemene reserve   10.653    9.780 

Bestemmingsreserve   4.653     16.532 

Bestemmingsfondsen   - 13.356    - 18.981 

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

Saldo   1.950    7.331 

   ======

  

   ======  

Percentages t.o.v. totale 

kosten:  

       

Besteed aan doelstellingen   77,1%  71,7%  76,5% 

Kosten fondsenwerving  9,9%  15,0%  11,1% 

Kosten beheer en 

administratie 

  

13,0% 

  

13,3% 

  

12,4% 

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

Totaal   100,0%  100,0%  100,0% 
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2.2 Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 

 

Baten: 

De baten van particulieren wijken 18,8% negatief af ten opzichte van de begroting en zijn 5,6% lager dan in 

2019. Groei was begroot, onder andere door het aantrekken van een nieuwe fondsenwerver. Het aanstellen van 

de nieuwe fondsenwerver is niet gelukt in 2020. De coronapandemie en het beëindigen van werkzaamheden van 

een veldwerker zorgden daarnaast voor lagere inkomsten door particulieren dan in 2019.  

 

De baten van bedrijven zijn 38% hoger dan begroting en 27% hoger dan in 2019. Dit komt doordat in 2020 

enkele grotere giften van bedrijven werden ontvangen die vooraf niet waren voorzien. 

  

De baten van organisaties zonder winststreven wijken 4% negatief af ten opzichte van de begroting, maar zijn 

wel 7% gegroeid t.o.v. van 2019. Er was een toename van inkomsten van kerken begroot. Dit is door de 

coronapandemie met alle gevolgen voor kerken niet gelukt. De inkomsten van fondsen konden, mede door 

bijdragen voor projecten voor coronanoodhulp, wel op peil gehouden worden.  

 

De baten uit acties van derden wijken 59% negatief af ten opzichte van begroting, en zijn 48% gedaald t.o.v. 

2019. Als gevolg van de coronapandemie en de lockdown in Nederland en andere landen konden haast alle  

fondsenwervende sportacties niet worden georganiseerd. Enkele acties zijn uitgesteld tot 2021. 

 

Bestedingen: 

De bestedingen aan de doelstelling zijn lager dan begroot (4% lager dan begroot) en 1% hoger dan voorgaand 

jaar). Hiervoor zijn meerdere redenen aanwijsbaar.  

• De kosten voor het CarePoint-programma waren duidelijk lager dan begroot. Door de lockdown-

maatregelen in de Afrikaanse landen kon het programma maar deels plaatsvinden. Ook waren scholen 

deels gesloten. Dit heeft tot een wezenlijke afname in kosten geleid. En geplande uitbreiding van het 

programma is door de coronapandemie maar deels gelukt.  

• Noodhulp voor families is deels in de plaats gekomen van het ‘normale’ programma. Door inkomsten 

hiervoor konden we ook in Uganda en Congo (DRC) bijdragen aan noodhulp. 

• De uitgaven voor de veldwerker in Kenia zijn hoger dan begroot doordat de samenwerking afgesloten 

is en de reserve voor deze veldwerker overgegaan is naar een andere organisatie.   

 

De bestedingen aan kosten fondsenwerving zijn 41% lager dan begroot, en 10% lager dan in 2019. Dit is 

enerzijds te wijten aan de uitgestelde sportacties (zie ook inkomsten uit acties van derden) en anderzijds doordat 

de geplande extra medewerker voor fondsenwerving pas in januari 2021 is gestart waar halverwege 2020 was 

verwacht. In vergelijking met de jaarrekening van 2019 is er een verschil in presentatie van de kosten. De kosten 

van  het CRM /fondsenwervingssysteem van € 1.852,- waren toegerekend aan ‘kosten beheer en administratie’. 

Deze zijn in 2020 gealloceerd naar ‘kosten fondsenwerving’. Om die reden zijn deze kosten in de vergelijkende 

cijfers van 2019 ook naar ‘kosten fondsenwerving’ verplaatst. 

 

De kosten beheer en administratie zijn 12% lager dan begroting, echter wel 5% hoger dan in 2019. Het verschil 

tussen 2019 en 2020 komt door betaling van extra gewerkte uren van de manager operations. Deze besparing 

t.o.v. de begroting komt doordat de uren van manager operations in eerste instantie hoger waren begroot, 

alsmede diverse besparingen op verschillende kantoorkosten. 

 

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen ruim 77% van de totale uitgaven, hetgeen hoger is dan vorig jaar 

en dan de begroting. Het is doel van onze organisatie dat minimaal 75% van de kosten besteed wordt aan de 

doelstelling. Dit is behaald.  

Hierbij is aan te merken dat Christ’s Hope Nederland alle kosten die in Nederland gemaakt worden ter 

bewustwording en voorlichting van (potentiële) donateurs 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.  

 

3.2.2 Continuïteit 

Als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid 

wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de 

verspreiding van het coronavirus te beperken. Vorenstaande heeft effect op de stichting maar gezien de 

bijzondere situatie rondom het coronavirus verwacht de directie geen continuïteitsissue op deze grond 

voor de stichting. De verwachting is dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal 

ontwikkelen. De directie is dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van 

continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in het financieel verslag gehanteerde grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 

stichting. 

 

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 
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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.   

Bestemmingsreserves worden gevormd op basis van besluiten van het bestuur van Christ’s Hope 

Nederland om gelden te bestemmen voor specifieke doelen of activiteiten.  

Bestemmingsfondsen worden gevormd wanneer door derden aan hun bijdragen een (specifieke) 

bestemming is 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 2020   

Aanschafwaarde 11.759 11.759 

Cumulatieve afschrijvingen (10.044) (10.044) 

 1.715 1.715 

Wijzigingen in de boekwaarde   

Investeringen - - 

Desinvesteringen (verkoop) - - 

Afschrijvingen (524) (524) 

Desinvestering cum. afschrijving - - 

Subtotaal mutaties (524) (524) 

   

Eindstand per 31 december 2020   

Aanschafwaarde 11.759 11.759 

Cumulatieve afschrijvingen (10.568) (10.568) 

 1.191 1.191 

   

 

4.2 Vorderingen 
De vorderingen kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2020 2019 

 € € 

EO Metterdaad project E1801.18088 858 858 

Nog te ontvangen bedragen  7.625 6.334 

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

Saldo per 31 december 2020 8.483 7.192 

  

De nog te ontvangen bedragen betreffen afdrachten via derden (Givt, Buckaroo) die door de giftgever al 

waren overgeboekt in 2020, alsmede een toegezegde fondsbijdrage voor een project dat heeft 

plaatsgevonden in 2020. 

 

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

 2020 2019 

 € € 

Rabobank spaarrekening  60.007 60.000 

Rabobank verenigingspakket 60.239 51.519 

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

Saldo per 31 december 2020 120.246 111.519 
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4.4 Reserves en fondsen     

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

 2020 2019 

 € € 

Balans per 1 januari  6.088 -3.692 

   

Bij: Ontvangen giften van derden zonder bestemming 47.055 54.359 

Bij: Dekkingsbijdrage projecten 31.206 25.053 

Bij: Bijdrage personele kosten ingezet t.b.v. doelstelling 14.624 15.351 

Af: Bijdrage Christ’s Hope International via 

Bestemmingsreserve  

-11.436 -10.499 

Af: Uitgaven beheerkosten en wervingskosten uit Reserve -70.735 -74.055 

Af: Besteed aan projecten -61 -429 

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

Balans per 31 december   16.741 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: 

 2020 2019 

 € € 

Balans per 1 januari  34.481 17.949 

   

Bij: Ontvangen giften (incl. acties van derden) 45.028 63.455 

Bij: Dotatie uit Algemene Reserve t.b.v. bijdrage Christ’s 

Hope International 

11.436 10.499 

Af: Besteed aan projecten Afrika -16.112 -22.013 

Af: Kosten besteed in NL -28.432 

 

-28.364 

 

Af: Dekkingsbijdrage aan Algemene Reserve -7.267 -7.045 

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

Balans per 31 december   39.134 34.481 

 

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 2020 31 december 2019 

 € € 

CarePoints (kinderprogramma’s) 16.040 15.263 

Facilitaire ondersteuning Afrika  4.583 1.221 

Capaciteitsopbouw organisatie Nederland 18.511 17.997 

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

Totaal bestemmingsreserves 39.134 34.481 

 

 

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

 2020 2019 

 € € 

Balans per 1 januari  75.721 94.702 

   

Bij: Ontvangen giften 208.171 186.423 

Bij: Aanvulling vanuit Algemene reserve - - 

Af: Besteed aan projecten -197.588 -187.395 

Af: Dekkingsbijdrage aan Algemene reserve -23.939 -18.009 

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

Balans per 31 december   62.365 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 2020 31 december 2019 

 € € 

CarePoints (kinderprogramma’s) 51.358 26.587 

Ondersteuning middelbare scholieren 11.007 8.967 

Uitzending Nederlandse vrijwilligers - 39.181 

Care & Compassion  - 986 

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

Totaal bestemmingsfondsen 62.365 75.721 
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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 P1801-18088 Vocational school 

support, Kenya 

€ € 

Saldo fonds P1801-18088 ultimo 2019 4.024  

Bestedingen: ---------  

Naar project in Kenia  2.700  

Begeleidingskosten 496  

 ---------  

Saldo fonds P1801-18088 ultimo 2020 1.324 1.324 

Nog te ontvangen 858 858 

   

Project P2016-20078 coronanoodhulp Kenya   

Ontvangen voor project  5.000  

Bestedingen 5.000  

 ---------  

Saldo fonds P2016-20078 ultimo 2020 0 0 

   

   

Project P2016-20107 coronanoodhulp DRC   

Ontvangen voor project  4.970  

Bestedingen 4.970  

 ---------  

Saldo fonds P2016-20107 ultimo 2020 0 0 

   

 

           

4.5 Overige schulden en overlopende passiva 

 De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2020 2019 

 € € 

Vooruitontvangen giften ter dekking kosten actie Ride 

for Hope 2021 

7.200 - 

Ontvangen voorschot inzake NOW 103 - 

Nog te besteden gelden projecten EO Metterdaad 858 858 

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

Saldo per 31 december 2020 8.161 858 

 

Projecten die reeds toegezegd zijn, echter nog niet besteed, zijn opgenomen als overlopende passiva. 

 

 

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 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 2020 

 
5.1 Baten naar herkomst 

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

  2020 2019 

 € € 

Baten van particulieren 88.519 93.751 

Baten van bedrijven 30.335 23.893 

Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen) 142.025 131.314 

Baten van kerken 22.726 22.384 

Baten uit acties van derden 16.286 31.326 

Overige baten 363 1.569 

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

Totale baten 300.254 304.237 

 

5.1.1  Baten naar bestemming/aanwending 

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

volgt: 

 2020 2019 

 € € 

Algemene Reserve   

Algemene giften zonder bestemming 47.055 54.359 

   

Bestemmingsreserves   

Giften t.b.v. beheer en administratie 13.200 19.635 

Bestemde giften t.b.v. doelstelling CarePoints 25.208 33.700 

Bestemde giften t.b.v. doelstelling facilitair 6.620 10.120 

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

 45.028 63.455 

Bestemmingsfondsen   

CarePoints (kinderprogramma’s) 187.020 128.902 

Ondersteuning middelbare scholieren  12.000 3.000 

Nederlandse veldwerkers 8.996 40.513 

Opbouw CarePoints Afrika  0 6.750 

Care & Compassion  155 7.258 

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

 208.171 186.423 

 ===== ===== 

Totaal giften 300.254 304.237 

 

Het bestemmingsfonds Nederlandse veldwerkers is in 2020 sterk afgenomen en in 2021 verder afgenomen tot 

nihil doordat de desbetreffende veldwerker in goed onderling overleg haar werkzaamheden via een andere 

organisatie heeft voortgezet en alle specifiek daarvoor geworven gelden zijn overgedragen naar de nieuwe 

organisatie.  
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5.1.2  Baten van particulieren 

 
De baten van particulieren kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 2020 2019 

 € € 

Collecten deur-aan-deur 0 0 

Nalatenschappen 0 0 

Donaties en giften 88.519 93.751 

Eigen loterijen en prijsvragen 0 0 

Overige baten van particulieren 0 0 

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

Totaal baten van particulieren 88.519 93.751 

 

 

5.2  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 
 

 2020 2019 

 € € 

Fonds   

CarePoints (kinderprogramma’s) inclusief noodhulp 141.604 118.544 

Ondersteuning middelbare scholieren en vakscholieren 8.600 4.850 

Uitzending Nederlandse veldwerkers 49.785 46.271 

Opbouw Containerbuildingproject Afrika  - 8.925 

Werkzaamheden Internationale organisatie in Afrika 2.336 14.307 

Care & Compassion  - 6.838 

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

Subtotaal 202.325 199.735 

Personele kosten toegerekend aan doelstelling 16.262 17.285 

Bijdragen via Christ’s Hope International                                                    11.436 10.103 

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

Besteed aan doelstelling 230.023 227.123 

 

 

5.2.2 Kosten fondsenwerving 

 
 Kosten eigen fondsenwerving. 

 

 2020 2019 

 € € 

PR- en reclamekosten 4.843 4.095 

CRM-pakket 574 1.852 

Personele kosten toegerekend aan werving 23.091 22.441 

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

Totaal wervingskosten 28.508 28.388 

       

 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 de fondsenwervende 

activiteiten. 
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Kosten acties van derden  

 

 2020 2019 

 € € 

Kosten deelnemers Ride for Hope 483 - 

Kosten Schaats Je Wezenloos  432 2.340 

Kosten Opwekking  - 920 

Kosten Fiets Je Wezenloos 203 1.183 

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

Totaal kosten van derden 1.118 4.443 

 

        

5.2.3 Beheer en administratie 

  

 2020 2019 

 € € 

   

Toerekening salaris directie, medewerkers en vrijwilligers 28.813 19.663 

Subsidie NOW (6.770) - 

Huur pand Zwolle 6.000 6.000 

Accountantskosten 2.172 1.815 

Kantoor- en administratiekosten 984 214 

Training en cursussen 75 70 

Telefoon en internet 183 158 

Portokosten 612 810 

Overige kantoorkosten 776 1.015 

Reis- en verblijfskosten (incl. bijdrage Int. Board meeting) 2.279 3.620 

Bankkosten 780 847 

Bestuurskosten (incl. medewerkersdag) - 284 

Verzekeringen 2.227 1.932 

Afschrijvingen 524 524 

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

Totaal 38.655 36.952 

 

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 
Bezoldiging directie 

Naam Jannetta Huisman 

Functie Directeur 

  

Toelichting dienstverband  

Uren  20 

Parttime percentage 50 

Looptijd Onbepaalde tijd 

Periode 1/1-31/12 

  

Jaarbeloning  

Bruto loon € 21.111 

Vakantiegeld € 1.689 

Eindejaarsbonus - 

Variabel inkomen - 

Totaal jaarinkomen € 22.800 

  

Belaste vergoedingen/bijtellingen € 4.828 

Pensioenlasten - 

Overige beloningen op termijn - 



STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND 
 

 
15 

Totale bezoldiging directie € 27.628 

 --------- 

Totaal 2020 € 27.628 

Totaal 2019 € 27.106 

 

Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft binnen het maximum van EUR 79.348,- (1FTE/12 

mnd) volgens de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties. Ook het totaalbedrag 

van jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen en overige beloningen op termijn blijft binnen het 

in de regeling opgenomen maximum van EUR 79.348 per jaar.  

 

Bezoldiging bestuursleden 

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging en zijn vrijwillig bestuurslid. 

 

Toerekening tijdsbesteding 

De toerekening van personeelslasten aan organisatiekosten heeft als volgt plaatsgevonden: 

 

   

 

       

Stichting Christ’s Hope Nederland, 

Zwolle 

31-05-2021 

Medewerker Tijd besteed 
aan doelstelling 

Tijd besteed aan 
fondsenwerving 

Tijd besteed aan 
organisatie NL 

Directeur (0.5 FTE) 40% 30% 30% 
Manager operations (0,49 FTE) 20% 40% 40% 

Relatiebeheer fondsen (extern)  30% 70% 0% 
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Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de

balans met tellingen van € 129.920,- en de staat van baten en lasten sluitende met een

resultaat van € 1.950,-, samengesteld.

Werkzaamheden

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grand van deze

standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van

de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

fmanciele verslaggeving en de voorwaarden opgenomen in Richtlijn 650. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele verslaggeving

toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat

u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze

werkzaamheden zijn wij door het lezen van dejaarrekening globaal nagegaan dat het beeld

van het financieel verslag overeenkwam met onze kennis van Stichting Christ's Hope

Nederland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants

(VGBA). U en andere gebruikers van dezejaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij

de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectiefhebben uitgevoerd

en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Voor een nadere
toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Zwolle,31mei2021
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