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1.  Balans per 31 december 2021 
          (na voorgestelde saldo bestemming) 

 
(EURO) Ref. 31 december 2021 31 december 2020 

      

Vaste activa      

      

Materiële vaste activa 4.1 667  1.191  

   667  1.191 

      

Vlottende activa      

Debiteuren  -  -  

Vorderingen en overlopende 
activa 

4.2 8.113  8.483  

Vooruitbetaalde huur  -  -  

Liquide middelen 4.3 167.410  120.246  

   175.523  128.729 

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

Totaal activa   176.190  129.920 

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

      

      

Reserves en Fondsen      

Algemene reserve 4.4.1 32.416  16.741  

Bestemmingsreserves 4.4.2 39.047  39.134  

Bestemmingsfondsen 4.4.3 92.500  62.365  

   163.963  118.240 

      

Kortlopende schulden      

Crediteuren  2.485  888  

Schulden inzake belastingen 
(Loonheffing) 

 2.542  2.631  

Overige schulden en 
overlopende passiva 

4.5 7.200  8.161  

   12.227  11.680 

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

Totaal passiva   176.190  129.920 
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2. Staat van baten en lasten 2021 
 

(EURO) Ref.  Werkelijk  2021 Begroting 2021 Werkelijk  2020 

        

Baten: 5.1       

Baten van particulieren  91.920  107.500  88.518  

Baten van bedrijven  30.756  47.000  30.336  

Baten van organisaties 
zonder winststreven 

 154.704  170.000  164.751  

Baten uit acties van 
derden 

 8.485  37.300  16.286  

Overige baten  5  500  363  

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

Som der baten   285.870  362.300  300.254 

        

Lasten:        

        

Besteed aan doelstelling 5.2.1       

Doelstelling Christ’s 
Hope 

 168.450  250.849  230.023  

   168.450  250.849  230.023 

Kosten Fondsenwerving 5.2.2       

Kosten fondsenwerving  38.669  43.151  28.508  

Kosten acties van 
derden 

 574  12.600  1.118  

   39.243  55.751  29.626 

Beheer en administratie 5.2.3       

Kosten van beheer en 
administratie 

 32.454  45.225  38.655  

   32.454  45.255  38.655 

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

Som der lasten   240.147  351.825  298.304 

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

Saldo van baten en 
lasten 

  45.723  10.475  1.950 

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

Dotatie/ onttrekking aan:        

Algemene reserve   15.675    10.653 

Bestemmingsreserve   - 87     4.653  

Bestemmingsfondsen   30.135    - 13.356 

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

Saldo   45.723    1.950 

        

Percentages t.o.v. totale 
kosten:  

       

Besteed aan 
doelstellingen  

 70,1%  71.3%  77,1% 

Kosten fondswerving  16,3%  15,8%  9,9% 

Kosten beheer en 
administratie 

  
13,5% 

  
12,9% 

  
13,0% 

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

Totaal   100,0%  100,0%  100,0% 
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2.2 Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 
 
2021 bleek een tweede ‘coronajaar’ te zijn. Eind 2020 was de verwachting dat de meeste ‘coronalast’ 
achter ons lag, maar dat bleek anders te zijn. De eerste helft van het jaar konden daardoor geplande 
(sport)acties en evenementen met particulieren niet plaatsvinden. De inkomsten bleven fors achter. 
Gelukkig draaide dit in de tweede helft van het jaar om en konden we de achterstand deels nog 
inhalen. Maar de ambitie om juist te groeien is niet gelukt. De inkomsten daalden met circa 5%, 
begroot was een groei met 20%. 
 
2021 was ook voor de programma’s in de Afrikaanse landen anders dan verwacht. Opnieuw waren er 
beperkingen door overheidsmaatregelen in verband met corona om programma’s uit te voeren. En er 
was daarnaast groei en aanpassing van het programma gepland, dat geen doorgang kon vinden. 
Daardoor is er minder besteed aan het programma (circa 34%) dan begroot.  
 
Baten: 
De baten van particulieren wijken circa 15% negatief af ten opzichte van de begroting en zijn circa 4% 
hoger dan in 2020. Deze 4% is het saldo van een afname van EUR 5.414 doordat een extern project 
niet langer via Christ’s Hope loopt en een toename van EUR 8.816. aan inkomsten van particulieren 
voor het werk van Christ’s Hope (ca 10% groei).  
Groei was begroot met de ambitie om vooral door het vergroten van naamsbekendheid de giften van 
particulieren te verhogen. Door de Covid pandemie, die langer duurde dan verwacht, heeft Christ’s 
Hope geen enkel evenement kunnen bezoeken of organiseren. Alleen kleine bijeenkomsten waren 
mogelijk.  
De baten van bedrijven zijn 35% lager dan begroting en 1% hoger dan in 2020. Door de covid 
pandemie was de start van de nieuwe medewerker voor bedrijven haast alleen online mogelijk en 
bovendien heeft zij enkele maanden niet kunnen werken door zwangerschapsverlof. Hierdoor namen 
de inkomsten van bedrijven pas vanaf het laatste kwartaal duidelijk toe. 
  
De baten van organisaties zonder winststreven wijken 9% negatief af ten opzichte van begroting, en 
zijn 6% lager dan in 2020. Door het langer voortduren van Covid pandemie met alle gevolgen voor 
uitvallen kerkdiensten en uitvallen of minder hoge bijdragen uit collectes is groei door inkomsten van 
kerken uitgebleven.  
De inkomsten van fondsen daalden iets, doordat er minder projecten/ activiteiten waren in Afrika 
waarvoor fondsgelden konden worden aangevraagd.  
 
De baten uit acties van derden wijken 77% negatief af ten opzichte van begroting, en zijn 48% gedaald 
t.o.v. 2020. Als gevolg van de Covid-pandemie en de lockdown in Nederland konden, behalve een 
kleiner dan geplande fietsactie, geen fondsenwervende sportacties worden georganiseerd. Enkele 
acties zijn uitgesteld tot begin 2022 en konden daarin inmiddels wel plaatsvinden. 
 
Bestedingen: 
De bestedingen aan de doelstelling zijn lager dan begroot (33% lager dan begroot) en 27% lager dan 
voorgaand jaar). Hiervoor zijn meerdere oorzaken aanwijsbaar.  

• De kosten voor het CarePoint programma waren duidelijk veel lager dan begroot in de 
Afrikaanse landen. Door de overheidsmaatregelen in de Afrikaanse landen kon het 
programma maar deels plaatsvinden. Scholen waren een periode van het jaar gesloten. 
Daardoor waren er lagere schoolkosten en ook de kosten van het naschoolse programma 
waren lager dan begroot.  

• Geplande uitbreiding van het programma is door de covid pandemie op een later tijdstip 
gedaan, waardoor er minder kosten gemaakt zijn.  

• Een deel van de geplande activiteiten zijn uitgesteld tot 2022. 

• Een bijdrage vanuit bestedingen aan de doelstelling is gericht op meer lokale fondswerving 
door de Afrikaanse partners in de Afrikaanse landen. Dit heeft plaatsgevonden, waardoor er 
circa 5% van de Afrikaanse uitgaven lokaal is geworven.     

• In 2020 had Christ’s Hope een hoge uitgave ten bate van samenwerking met een veldwerker 
in Kenia. Deze uitgaven waren in 2021 niet aanwezig. De inkomsten en uitgaven zijn 
overgedragen aan een andere organisatie.    
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De bestedingen aan kosten fondsenwerving zijn 30% lager dan begroot, en 25% hoger dan in 2020. De 
lagere kosten ten opzichte van de begroting zijn te wijten aan de uitgestelde sportacties (zie ook 
inkomsten uit acties van derden) en het niet plaatsvinden van evenementen en reizen. De toename 
van kosten ten opzichte van 2020 heeft te maken met de aanstelling van de fondsenwerver.   
 
De kosten beheer en administratie zijn 28% lager dan begroting, en zijn 16% lager dan in 2020. Het 
verschil tussen 2020 en 2021 komt door de NOW-subsidie en doordat één medewerker 
zwangerschapsverlof had.   
 
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen 70% van de totale uitgaven, hetgeen lager is dan vorig 
jaar (77%) en ongeveer even hoog als begroot. Dit percentage is lager dan wat we ons intern tot doel 
stellen, namelijk hoger dan 75%. Het paste echter, tijdelijk, bij de investeringsfase waarin Christ’s 
Hope als organisatie zit door het aantrekken van een fondsenwerver. De kosten gaan voor de baten 
uit. Daarnaast waren de kosten besteed aan de programma’s in Afrikaanse landen lager dan begroot. 
Bij deze percentages is verder 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 
Door maatregelen welke door de overheid werden ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te 
beperken konden er minder fondswervende activiteiten plaatsvinden. Vorenstaande heeft effect 
gehad op de bedrijfsvoering van 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  
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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.   
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 2021   

Aanschafwaarde 11.759 11.759 

Cumulatieve afschrijvingen (10.568) (10.568) 

 1.191 1.191 

Wijzigingen in de boekwaarde   

Investeringen - - 

Desinvesteringen (verkoop) - - 

Afschrijvingen (524) (524) 

Desinvestering cum. afschrijving - - 

Subtotaal mutaties (524) (524) 

   

Eindstand per 31 december 2021   

Aanschafwaarde 11.759 11.759 

Cumulatieve afschrijvingen (11.092) (10.568) 

 667 1.191 

   
 

4.2 Vorderingen 
De vorderingen kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2021 2020 

 € € 

EO Metterdaad project E1801.18088 858 858 

Nog te ontvangen bedragen  7.255 7.625 

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

Saldo per 31 december 2021 8.113 8.483 

  
De nog te ontvangen bedragen betreffen afdrachten via derden (Buckaroo) die door de 
giftgever al waren overgeboekt in 2021, echter waarvan de ontvangst pas in de eerste week 
van januari 2022 heeft plaatsgevonden. Het EO Metterdaad project is in uitvoering vertraagd 
en duurde tot eind 2021 in plaats van eind 2020.  

 
 

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

 2021 2020 

 € € 

Rabobank spaarrekening  60.013 60.007 

Rabobank verenigingspakket 107.397 60.239 

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

Saldo per 31 december 2021 167.410 120.246 
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4.4 Reserves en fondsen     
 
4.4.1 Algemene reserve 
 De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven: 

 2021 2020 

 € € 

Balans per 1 januari  16.741 6.088 

   

Bij: Ontvangen giften van derden zonder bestemming 72.565 47.055 

Bij: Dekkingsbijdrage projecten 22.173 31.206 

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

Af: Bijdrage Christ’s Hope International via 
Bestemmingsreserve  

-10.240 -11.436 

Af: Uitgaven beheerkosten en wervingskosten uit 
Reserve 

-68.352 -70.735 

Af: Besteed aan projecten -471 -61 

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

Balans per 31 december   32.416 16.741 

 
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. 
 
De  algemene reserves kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 31 december 
2021 

31 december 2020 

 € € 

Continuïteitsreserve 16.500 7.500 

Donatie t.b.v huur 1.010 840 

Algemene reserve  14.906 8.401 

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

Totaal algemene reserves 32.416 16.741 

 

 

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

 2021 2020 

 € € 

Balans per 1 januari  39.134 34.481 

   

Bij: Ontvangen giften (incl. acties van derden) 35.422 45.028 

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

10.240 11.436 

Af: Besteed aan projecten Afrika -27.512 -16.112 

Af: Kosten besteed in NL -14.314 
 

-28.432 
 

Af: Dekkingsbijdrage aan Algemene Reserve -3.923 -7.267 

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

Balans per 31 december   39.047 39.134 

 
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 
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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 ontvangen gelden uit externe fondsen en stichtingen  

 
De bestemmingsreserves kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 31 december 2021 31 december 2020 

 € € 

CarePoints (kinderprogramma’s) 23.398 16.040 

Begeleiding en training teams Afrika 11.604 4.583 

Capaciteitsopbouw organisatie Nederland 4.045 18.511 

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

Totaal bestemmingsreserves 39.047 39.134 

 
 

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

 2021 2020 

 € € 

Balans per 1 januari  62.365 75.721 

   

Bij: Ontvangen giften 177.883 208.171 

Bij: Aanvulling vanuit Algemene reserve - - 

Af: Besteed aan projecten -129.498 -197.588 

Af: Dekkingsbijdrage aan Algemene reserve -18.250 -23.939 

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

Balans per 31 december   92.500 62.365 

 
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 2021 31 december 2020 

 € € 

CarePoints (kinderprogramma’s) 88.166 51.358 

Ondersteuning middelbare scholieren 4.334 11.007 

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

Totaal bestemmingsfondsen 92.500 62.365 
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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 2020 1820  

Bestedingen: ======  

Naar project in Kenia / Oeganda 2678  

   

 ======  

Saldo fonds P1801-18088 ultimo 2021 -858 
 

Nog te ontvangen 858 0 

           

4.5 Overige schulden en overlopende passiva 

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

 2021 2020 

 € € 

Vooruit ontvangen giften ter dekking kosten actie Ride for Hope 
2022 

7.200 7.200 

Ontvangen voorschot inzake NOW - 103 

Nog te besteden gelden EO Metterdaad - 858 

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

Saldo per 31 december 2021 7.200 8.161 

 
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 2023. De huurverplichting bedraagt 
€ 6.600 per jaar (de huur is vrijgesteld van btw).  
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5. Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2021 
 
5.1 Baten naar herkomst 
 

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

  2021 2020 

 € € 

Baten van particulieren 91.920 88.519 

Baten van bedrijven 30.756 30.335 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 
(fondsen) 

133.149 142.025 

Baten van kerken 21.555 22.726 

Baten uit acties van derden 8.485 16.286 

Overige baten 5 363 

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

Totale baten 285.870 300.254 

 
5.1.1  Baten naar bestemming/aanwending 
 

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

 2021 2020 

 € € 

Algemene Reserve   

Algemene giften zonder bestemming 72.565 47.055 

   

Bestemmingsreserves   

Giften t.b.v. beheer en administratie 4.645 13.200 

Bestemde giften t.b.v. doelstelling CarePoints 16.835 25.208 

Bestemde giften t.b.v. begeleiding en training teams 
Afrika 

13.942 6.620 

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

 35.422 45.028 

Bestemmingsfondsen   

CarePoints (kinderprogramma’s) 159.364 187.020 

Ondersteuning middelbare scholieren  6.377 12.000 

Nederlandse veldwerkers - 8.996 

Ondersteuning doelstelling facilitair 13.000 0 

Care & Compassion  - 155 

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

 177.883 208.171 

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

Totaal giften 285.870 300.254 
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5.1.2  Baten van particulieren 
 

De baten van particulieren kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 2021 2020 

 € € 

Collecten deur-aan-deur 0 0 

Nalatenschappen 0 0 

Donaties en giften 91.920 88.519 

Eigen loterijen en prijsvragen 0 0 

Overige baten van particulieren 0 0 

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

Totaal baten van particulieren 91.920 88.519 

 
 

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 
 

 2021 2020 

 € € 

Fonds   

CarePoints (kinderprogramma’s) inclusief noodhulp 111.882 141.604 

Ondersteuning middelbare scholieren en vakscholieren 13.215 8.600 

Uitzending Nederlandse veldwerkers - 49.785 

Werkzaamheden Internationale organisatie in Afrika 9.326 2.336 

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

Subtotaal 134.423 202.325 

Personele kosten toegerekend aan doelstelling 15.355 16.262 

Bijdragen via Christ’s Hope International                                                    18.672 11.436 

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

Besteed aan doelstelling 168.450 230.023 

 
De kosten besteed aan de doelstelling zijn in 2021 lager dan het jaar 2020. Een belangrijk 
aandeel daarin hebben de uitgaven voor ‘uitzending Nederlandse veldwerkers’. Deze zijn in de 
loop van 2020 buiten Christ’s Hope verder gegaan.  
Door de omstandigheden, beschreven in hoofdstuk 2.2 Toelichting afwijkingen t.o.v. 
begroting, zijn de bestedingen CarePoints lager dan het voorgaande jaar en de gestelde 
begroting. Christ’s Hope heeft in 2021 extra bijgedragen aan kosten voor begeleiding en 
training via Christ’s Hope International. 
 
 

5.2.2 Kosten fondswerving 
 

 Kosten eigen fondswerving. 

 2021 2020 

 € € 

PR en reclame kosten 9.672 4.843 

CRM-pakket 1.491 574 

Personele kosten toegerekend aan fondswerving 27.506 23.091 

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

Totaal fondswervingskosten 38.669 28.508 
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 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. 
 
Kosten acties van derden  
 

 2021 2020 

 € € 

Kosten deelnemers Ride for Hope - 483 

Kosten Schaats Je Wezenloos  103 432 

Kosten Fiets Je Wezenloos 471 203 

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

Totaal kosten van derden 574 1.118 

 
        

5.2.3 Beheer en administratie 

  

 2021 2020 

 € € 

   

Toerekening salaris directie, medewerkers en 
vrijwilligers 

28.691 28.813 

Subsidie NOW (12.963) (6.770) 

Huur pand Zwolle 6.250 6.000 

Accountantskosten 2.481 2.172 

Kantoor en Administratiekosten 175 984 

Training en cursussen 1.508 75 

Telefoon en internet 80 183 

Portokosten 285 612 

Overige kantoorkosten 805 776 

Reiskosten  1.535 2.279 

Bankkosten 752 780 

Verzekeringen 2.331 2.227 

Afschrijvingen 524 524 

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

Totaal 32.454 38.655 

 
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 directie 
Bezoldiging directie 

Naam Jannetta Huisman 

Functie Directeur 

  

Toelichting dienstverband  

Looptijd Onbepaalde tijd 

Uren  20 

Parttime percentage 50 

Periode 1/1-31/12 

  

Jaarinkomen  

Bruto loon/ salaris € 21.111 

Vakantiegeld € 1.689 

Vaste eindejaarsuitkering - 
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* jubileumuitkering / uitbetaling 
niet opgenomen vakantiedagen 

Totaal jaarinkomen € 22.800 

  

Belaste vergoedingen/ bijtellingen 0 

Pensioenlasten (wg deel) - 

Pensioencompensatie  

Overige beloningen op termijn - 

Uitkeringen beëindiging dienstverband  

Totale bezoldiging directie € 22.800 

 ====== 

Totaal 2021 € 22.800 

Totaal 2020 € 22.800 

 
Het bestuur heeft de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigings-
componenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie 
was op november 2020. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de 
beloning volgt Christ’s Hope de Regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties 
(zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 
maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Christ’s Hope vond plaats 
door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 285 punten met een 
maximaal jaarinkomen van € 79.348 (1fte/12 maanden). De voor de toetsing, aan de geldende 
maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2021 € 22.800 (20 uur 
per week/0,5 fte/12 maanden). Deze beloning bleef binnen de geldende maxima.  
 
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen bleven (met een bedrag van € 0,00)   
binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag. De belaste vergoedingen/bijtellingen, 
de werkgeversbijdrage en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke 
verhouding tot het jaarinkomen. De directeur heeft vrijwillig afgezien van een 
pensioencompensatie.  
 
Bezoldiging bestuursleden 
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Een bestuursfunctie in een 
vrijwilligersfunctie. 
 
Toerekening tijdsbesteding 
De toerekening van personeelslasten aan organisatiekosten heeft als volgt plaatsgevonden: 
 

   
 
       

Stichting Christ’s Hope Nederland, 
Zwolle 
31-05-2022           
  

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)  

50% 50% 0% 

Relatiebeheer bedrijven (0,x 
FTE) 

0% 100% 0% 
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