Rapportage inzake de jaarrekening
1 jan t/m 31 dec 2017
van

Hudson Taylor Stichting Bijbelse Hulpverlening China

Statutaire vestigingsplaats:

Nunspeet

Hudson Taylor Stichting Bijbelse Hulpverlening China

Inhoudsopgave

Pagina
Samenstellingsverklaring accountant

3

Bestuursverslag 2017

4

Staat van baten en lasten begroting 2018

11

Balans per 31 december 2017

12

Staat van Baten en Lasten 1 jan t/m 31 dec 2017

13

2

Hudson Taylor Stichting Bijbelse Hulpverlening China
Bestuursverslag 2017
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de Hudson Taylor stichting, gericht op Bijbelse hulpverlening
in China. Een jaar waarin de christenen in China het niet makkelijker hebben gekregen. De
overheidscontrole en -repressie van huisgemeenten, drukkerijen en scholen begint duidelijk ernstiger
vormen aan te nemen. Alles wijst erop dat de Naam van de Koning van de Kerk moet plaatsmaken
voor de persoon en verheerlijking van de huidige Chinese president. Gods Kerk is een verdrukte en
vervolgde Kerk, door de eeuwen heen. Hudson Taylor Stichting wil juist daar zijn, waar de nood van
de kerk en gezinnen gevoeld wordt.
In 2017 hebben we als Hudson Taylor Stichting mogen stilstaan bij het feit dat we 20 jaar geleden zijn
begonnen zijn met het werk in China. We hebben dit mogen doen in opdracht van Christus, Die
gezegd heeft bij Zijn heengaan uit deze wereld, na Zijn opstanding: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de
volken, … lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb’. Allen die betrokken waren en zijn
bij ons werk hebben hier, in welke mate dan ook, aan bij mogen dragen. Met de troostvolle
wetenschap dat Christus eraan toe heeft gevoegd: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de
voleinding der wereld’. Wij zijn daarom verblijd en dankbaar jegens Hem, die ons de mogelijkheden
en middelen schonk in de achterliggende 20 jaar. Maar ook voor het feit dat Hij ons ook in 2017 heeft
willen gebruiken en gespaard en bewaard heeft.
Ondanks de toenemende beperkingen in China voor buitenlandse organisaties, mochten de
werkzaamheden in 2017 hun voortgang hebben. Zij kunnen in vijf hoofdgebieden worden verdeeld:
a.
lectuurvoorziening;
b.
toerusting van voorgangers en ondersteuning van Bijbelscholen;
c.
ondersteuning van onderwijs;
d.
het uitvoeren van incidentele en structurele daadprojecten
e.
voorlichting
In dit jaarverslag wordt een inhoudelijke verantwoording gegeven van de activiteiten die in 2017
hebben plaatsgevonden. Het vormt samen met de Jaarrekening 2017 de verantwoording.
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A. Organisatie
Algemeen bestuur
Het Algemeen Bestuur bestond op 31 december 2017 uit de volgende personen
Functie
Voorzitter

Naam
Drs. D. van As RA

In bestuur sinds
2008

Aftredend
2021

2e voorzitter

Ds. W. Harinck

2011

2019

Secretaris

K. Kleppe

2011

2018

Penningmeester

A. Jobse

2014

2019

Bestuurslid

Drs. J.L.H. Bareman

2006

2018

Bestuurslid

W.B. Kranendonk

2017

2020

Nevenfuncties
Directeur bestuursbureau
Bpf BOUW, bestuurslid
Stichting De Pagter fonds,
bestuurslid Stichting Pensioen
Opleiding
Predikant, lid van diverse
Deputaatschappen op het
kerkelijk erf
Directeur/ bestuurder
zorgcentrum
Financieel accountant
chemisch bedrijf
Beleidsfunctionaris Ministerie
van I&M, Bestuurslid Stichting
Sinim, Gemeenteraadslid
Lingewaal
Redacteur uitgeverij, journalist

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van drie jaar en zijn
onbeperkt herbenoembaar.
Tijdens het 20-jarig jubileumsymposium op 29 september 2017 hebben wij afscheid genomen van de
voorzitter de heer Mr. Dr. J.T. van den Berg. Het bestuurslid de heer van As heeft zijn plaats mogen
innemen als voorzitter. Tevens was de heer D. van As in 2017 volgens rooster aftredend. Hij
verklaarde zich bereid een nieuwe termijn te aanvaarden en is onder dankzegging herbenoemd. Als
nieuw bestuurslid is de heer W.B. Kranendonk benoemd.
Ds. J.M. Kleppe is als erevoorzitter aan de stichting verbonden.
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2017 zesmaal:
17 januari, 10 maart, 8 mei, 26 juni, 12 september en 30 november, waarbij tweemaal de
projectleider vanuit de USA aanwezig was (op 10 maart en 12 september).
Tweemaal werd door een delegatie van het bestuur een officiële visitatiereis naar China gemaakt.
Tijdens deze reizen werden projecten bezocht en besprekingen gevoerd met de relaties ter plaatse.
Van beide reizen is verslag uitgebracht en is een uitvoerige bespreking geweest in de
bestuursvergaderingen.
Medewerkers
Het bestuur is de diverse vrijwilligsters en vrijwilligers bij het werk van de stichting betrokken veel
dank verschuldigd. Het bestuur wordt verder ondersteund door een ervaren notuliste.
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Comité van aanbeveling
De volgende personen, afkomstig uit de breedte van de gereformeerde gezindte, maakten per 31
december 2017 deel uit van het Comité van aanbeveling: ds. E. Bakker, Mr. Dr. J.T. van den Berg, mr.
P.J. den Boef, mr. L. Bolier, Ev. H. Bor, mr. C.G. Dijkstra, ds. M. Golverdingen, ds. E. Hakvoort, J.L. van
den Heuvel, ds. H. Hofman. ds. L.M. Jongejan, ds. A. Moerkerken, ds. P. den Ouden, ds. J. Roos, mr.
C.G. van der Staaij, ds. O.M. van der Tang, dr. W.H. Velema, ds. W. Visscher, ir. B.J. van der Vlies, ds.
C. Vogelaar, dr. P. de Vries, ds. W.A. Zondag.
Taken en bevoegdheden
De leidraad voor de uitvoering van taken en bevoegdheden vervat in het Beleidsplan 2016-2018 is in
2017 verder ter hand genomen. Omdat er sprake is van een zekere consolidatie van de organisatie en
de omvang van de activiteiten, is er in 2017 vooral gekeken naar de positionering van de vanuit
Nederland verrichte activiteiten in het geheel van de inmiddels steeds meer internationaal
opererende organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met de collega stichtingen in Amerika, Canada
en de UK, tot uitdrukking komend in een zogenaamd Family of Boards-concept. Dit concept vindt zijn
basis in de overeenkomstige pijlers van het werk in China, waarbij met een gemeenschappelijke
projectleider gewerkt wordt. De in het Beleidsplan 2016-2018 gedefinieerde grondslag, missie en
visie met de strategische doelstellingen, alsmede de hierop gebaseerde 10 speerpunten, vormen het
beleidskader voor de activiteiten en handelwijze van HTS.
Bezoldiging en vergoedingsbeleid
De bestuursleden declareren kosten, waaronder kilometervergoeding, maar ontvangen geen
bezoldiging. Kosten van reizen van bestuursleden naar China of andere landen in het kader van de
doelstelling van de stichting worden vergoed. Diverse van de boven vermelde medewerkers die aan
het werk een substantiële taak hadden, ontvingen een daarop gebaseerde en passende
vrijwilligersvergoeding. Omdat de inkomsten in 2017 terugliepen, is besloten om alle vaste
vrijwilligersvergoedingen te beëindigen en uitsluitend met vrijwilligers op declaratiebasis te werken.
Uitvoering, bestuur en toezicht
Het bestuur van de stichting heeft ingezet op continuering van de uitvoering van het beleidsplan
(2016-2018) waarin onder meer grondslag, visie, missie en doelstellingen zijn gedefinieerd. Jaarlijks
stelt het bestuur de begroting vast en houdt toezicht op de realisatie en zorgt dat uitvoering van het
beleid binnen de doelstellingen van de stichting past.
In China is een full time medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Hij wordt
daarbij door meerdere medewerkers ondersteund. Hij wordt aangestuurd door de algemeen
projectleider en legt in eerste instantie aan hem nauwgezet verantwoording af over de uitgevoerde
projecten. De projectleider legt verantwoording af aan het bestuur.
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B. Werving en voorlichting
Internet/website
De stichting houdt een website in stand. De website maakt het mogelijk kennis te nemen van de
activiteiten van de stichting. De website wordt onderhouden door een vrijwilliger.
In 2017 is de website volledig vernieuwd en geactualiseerd.
Nieuwsbrief
Naast informatie en actualiteiten op de website bracht de Stichting in 2017 enkele malen een
Nieuwsbrief uit met informatie over de activiteiten, projecten, ontwikkelingen in China en overig
Stichtingsnieuws. In de Nieuwsbrief van december werd uitgebreid aandacht besteed aan het 20jarig jubileum van de stichting.
Jubileum
Tijdens het besloten symposium naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van de Stichting is in
diverse lezingen en presentaties ingegaan op de actuele ontwikkelingen in China. De bijeenkomst
werd goed bezocht. Het was voor het bestuur een bemoedigende ervaring te merken hoezeer er in
de kerkelijke en politieke achterban wordt meegeleefd met de ontwikkelingen van de kerk in China.
We mochten opmerken hoe de Heere doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk. De kerk mag
groeien, juist tegen de verdrukking in. Er worden zondaren wederom geboren in China. De behoefte
aan toerusting is onverminderd groot. Er is honger naar (uitleg van) het Woord.
Voorlichting
Het bestuur acht voorlichting aan de achterban over de activiteiten is van groot belang. Er is
voortdurend gebed nodig voor de christenen in China, om staande te blijven in verdrukking en niet
mee te gaan in het materialisme dat zijn miljoenen in China ook verslaat. Hiertoe wordt gerichte
voorlichting over het werk van de Stichting gegeven aan verenigingen en op scholen. Daarnaast
worden er op uitnodiging lezingen gegeven over het werk en leven van Hudson Taylor en over de
geschiedenis van en de actuele ontwikkelingen in China.
Donateurs
De stichting heeft in 2017 zowel het zakelijke publiek als particulieren benaderd voor het verkrijgen
van gelden. Daartoe zijn advertenties geplaatst in periodieken en op websites. Voor de donateurs is
de Nieuwsbrief belangrijk.
Bijzondere acties
Naast de lokale voorlichtingsavonden in kerken en voor verenigingen zijn enkele bijzondere acties
georganiseerd ten bate van de stichting. Diverse scholen en kerken organiseerden activiteiten om
hiermee gelden in te zamelen ten behoeve van één of meer projecten.
Accountantsverklaring
Ook over het jaar 2017 ontving de stichting een samenstellingsverklaring.
ANBI
De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de
belasting.
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C. Projecten
Zoals vermeld in de Inleiding bij dit jaarverslag kan ons werk in vijf hoofdgebieden worden verdeeld:
a. lectuurvoorziening;
b. toerusting;
c. ondersteuning onderwijs;
d. uitvoeren van daadprojecten;
e. voorlichting en informatievoorziening
Hieronder volgt per hoofdgebied nadere informatie over de ontwikkelingen in 2017. Meer
(cijfermatige) informatie hierover is ook te vinden in de jaarrekening die deel uitmaakt van de
jaarstukken 2017. Het betreft hier uitsluitend de (project)kosten gemaakt door HTS en niet die van
de buitenlandse HTM-zusterorganisaties.
Samenvattend: We kunnen met dankbaarheid vermelden dat de werkzaamheden ook in 2017
voortgezet konden worden, waarbij regelmatig de zorg en de bewaring door de Heere werd
opgemerkt. Tegelijk merken wij op dat oplettendheid geboden blijft in een land waar
godsdienstvrijheid nog sterk aan banden wordt gelegd. Zelfs zijn er duidelijke indicaties dat het
beleid van de Chinese overheid meer repressief en intimiderend wordt, getuige de vele signalen
hiervan in de media. Geve de Heere dat de geopende deur niet gesloten maar juist verder geopend
worde, zodat nog velen met het evangelie van vrije genade bereikt zullen worden, ook door het HTSwerk.
Ad a. Lectuurvoorziening
In 2017 zijn diverse lectuurprojecten aangevangen of voortgezet, terwijl na afronding de uitgave
werd voorbereid of gerealiseerd.
Totaal is aan lectuur in 2017 een bedrag besteed 73.000 euro tegen 72.000 euro in 2016.
Er zijn op aanvraag diverse nieuwe lectuurprojecten gestart in 2017.
Uitgeverij en algemeen
Reeds vele jaren wordt samengewerkt met een uitgeverij in China. Er worden boeken met een
geschiedkundige of wetenschappelijke inhoud dan wel kinderboeken uitgegeven, voorzien van een
officiële erkenning door de overheid (ISBN-nummer).
De laatste jaren wordt er bewust ook gezocht naar samenwerking met andere uitgeverijen, om
risico’s te spreiden en flexibeler te zijn. Dit kreeg ook in 2017 een vervolg.
Tijdens de jaarlijkse visitatiereis worden de activiteiten ter plaatse geëvalueerd, worden de financiën
doorgenomen en wordt advies gegeven ten aanzien van de publicatieplannen.
De ervaring leert dat het eerder moeilijker dan gemakkelijker wordt om een Chinees ISBN-nummer te
krijgen voor bijbels verantwoorde lectuur. Er is een systeem van quota, en het ziet er naar uit dat de
toegestane quota neerwaarts worden bijgesteld terwijl het aantal aanvragen gestaag toeneemt.
De Bijbel is in China was in 2017 nog vrij verkrijgbaar en de verspreiding is niet verboden. Tijdens de
samenstelling van dit jaarverslag bereikten ons berichten dat de overheid meer en meer maatregelen
neemt door onder meer de online verkoop van Bijbels niet meer toe te staan. Uit diverse bronnen
krijgt het bestuur het beeld bevestigd dat het christendom in toenemende mate vrijheden ontnomen
worden.
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De stichting is betrokken bij een project om (op lange termijn) tot een betere Bijbelvertaling te
komen.
Wij geloven dat niets ‘bij geval’ geschiedt en mogen ook hierin de hand van de Heere opmerken Die
wegen baant waar wij vaak onmogelijkheden zien.
Het bestuur hoopt in dit vertrouwen ook in de toekomst in de behoefte aan lectuur te kunnen
voorzien.
Ad b. Toerusting
Toerusting van voorgangers
Ook in 2017 werden diverse sessies georganiseerd. De lessen worden gegeven volgens een
vastgesteld curriculum. Het aantal deelnemers per sessie bedroeg gemiddeld 20 - 30 personen. Na
elke sessie ontvangen alle betrokkenen bij het geven van de toerusting een verslag in de vorm van
een evaluatie, zodat een goed beeld ontstaat van het verloop en samenhang. Uit deze evaluaties
door de docenten en de studenten blijkt nog steeds een indrukwekkende motivatie en
betrokkenheid. De wijze van doceren kan worden getypeerd met de begrippen praktisch en
pastoraal. Tijdens de sessies worden ook ethische vraagstukken behandeld die spelen in de geheel
eigen Chinese cultuur. Door gerichte evaluaties wordt getracht het effect van de toerustingssessies
verder te vergroten. Een belangrijk element is de wijze waarop de meer gekwalificeerde voorgangers
verder kunnen worden bekwaamd om ook andere voorgangers te onderwijzen.
Totaal is aan dit deel van het werk in 2017 een bedrag besteed van 30.000 euro, waar in 2016 een
bedrag van 28.000 euro besteed is.
Ondersteuning Bijbelscholen
De steun ten behoeve van de Bijbelscholen was in 2017 5.000 euro. De studenten werden voorzien
van lectuur in het Chinees.
Ad c. Ondersteuning onderwijs
Onderwijsprojecten
In 2017 is 5.000 euro steun gegeven aan onderwijsprojecten in China.
Op initiatief van de leiding van een basisschool zijn ‘buitenschoolse’ activiteiten ontwikkeld,
waaronder zomerkampen, zoals ook hieronder bij daadprojecten vermeld. Tijdens deze activiteiten
krijgen kinderen in een vakantieperiode o.a. Engelse lessen.
Ad d. Daadprojecten
Daadprojecten worden uitgevoerd volgens het Bijbelse uitgangspunt van Galaten 6:10 ”Laat ons
goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”.
Eén van de uitgangspunten is dat - waar mogelijk - de ondersteuning moet leiden tot zelfvoorziening
op financieel en/of sociaal gebied. Voortdurende bezinning en flexibiliteit is bij deze vorm van
hulpverlening nodig.
De armoede in de huisgemeenten op het Chinese platteland blijft een voortdurende zorg. De jonge
mensen trekken vaak naar de steden, ouderen hebben nauwelijks voorzieningen en zorg.
Bij de uitvoering van daadprojecten is sprake van structurele en incidentele (noodhulp)projecten, ook
bij dezelfde vorm van hulpverlening. De hulpverlening kan individuen en/of groepen personen
betreffen.
Bij de hulpverlening moet duidelijk en inzichtelijk zijn welke vorm van materiële en/of financiële
hulpverlening hier wordt verleend en wie of welke doelgroep(en) hiermee worden bereikt.
Periodieke rapportage en evaluatie zijn vereist.
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In 2015 werd een begin gemaakt met steun aan langjarig project ‘Home of love’, een particulier
initiatief voor kinderen met een handicap. HTS heeft in 2017 voor ca. 11.000 euro hieraan
bijgedragen.
De overige uitgaven van HTS aan Diaconale projecten bedroeg in 2017 zo’n 5.000 euro. Het streven is
nog steeds dat dergelijke Diaconale projecten vooral gericht zijn op bewustwording en vormgeving
van diaconale steun vanuit de huisgemeenten zelf, zodat de Chinezen ook zelf nagaan wat zij kunnen
bijdragen, en leren hoe zij binnen de gemeenten de diaconale functie in kunnen vullen.
Ad e. voorlichting en informatievoorziening
In 2017 waren de uitgaven hiervoor 18.000 euro. In de voorlichting is nauw samengewerkt met
collega organisaties die ook in China actief zijn. Deze samenwerking is vooral gericht op
kennisuitwisseling en het leren van elkaar hoe het werk in China zijn voortgang kan blijven houden,
ondanks de toenemende beperkingen door de overheid en de toegenomen risico’s.
Ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten is een structuur aangebracht in de diverse
informatiedoeleinden en doelgroepen. Een belangrijk doel van de voorlichting is gericht op
bewustwording van de noden in de Chinese kerk.
D. Financiële positie en aanverwante informatie
De financiële positie van de stichting, bestaande uit reserves en fondsen is goed. Het vrij besteedbaar
vermogen bedraagt 45 % van het balanstotaal. De continuïteitsreserve bedraagt 25.000 euro in
verband met verplichtingen en de doorlooptijd van de projecten. Deze reserve is nodig, omdat bij
een onverhoopte abrupte beëindiging van activiteiten in China deze stevige gevolgen zal hebben
voor de reeds lang aan onze stichting verbonden personen in China. De continuïteitsreserve is
gevormd voor de afwikkeling van aangegane verplichtingen indien de activiteiten van de stichting
noodgedwongen moeten worden beëindigd.
In het verslagjaar 2017 bedroeg het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte van
de baten 119%; in 2016 was dit 98%.
Verder zijn de baten in 2017 als geheel 27% gedaald ten opzichte van de baten in 2016. Het bestuur
streeft voortdurend naar beheersing van kosten en een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.
De fondsenwerving vindt vooral plaats door uitgifte van nieuwsbrieven, geven van voorlichting,
plaatsing van advertenties, organiseren van zangavonden, beheer van een website, etc. Indien
mogelijk worden vrijwilligers ingezet. Het bestuur stelt jaarlijks het beleid vast in samenhang met de
begroting voor het volgende jaar. Hierbij worden de projecten benoemd en de bijbehorende
bedragen goedgekeurd. De omvang van bestemmingsreserves wordt mede hierdoor bepaald.
De samenvatting van de begroting voor 2018 is opgenomen als bijlage bij dit verslag.
Beleid inzake omvang van reserves en fondsen
Bij de aanvang van nieuwe projecten wordt gekeken naar de beschikbare liquiditeiten en wordt door
het bestuur, indien nodig, een bestemmingsreserve gevormd. De hoogte van de bestemmingsreserve
is afhankelijk van de verwachte kosten van een project.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
De stichting initieert en steunt projecten in China, maar legt dat niet vast in (meerjarige)
overeenkomsten en verplichtingen, maar doet in de vorm van door het bestuur goedgekeurde
projectvoorstellen en projectrapportages. Per jaar worden afspraken gemaakt. Het financiële risico
voor de stichting is daarmee beperkt. Verder heeft het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering en
een reisverzekering afgesloten tegen eventuele (persoonlijke) risico’s.
In 2017 zijn de risico’s van ontmoetingen tijdens visitatiereizen toegenomen. Om de risico’s tijdens
reizen zo beperkt mogelijk te houden, zijn door het bestuur veiligheidsprotocollen opgesteld.
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Financiële instrumenten
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die haar blootstelt aan markt- of kredietrisico’s. Het betreft slechts financiële
instrumenten die in de balans zijn opgenomen, de stichting handelt niet in deze financiële
instrumenten.
Informatie over gedragscodes
De stichting is niet aangesloten bij de Vereniging van Fondswervende Instellingen. De stichting heeft
wel een huishoudelijk reglement waarin een gedragscode voor handelen van bestuur en vrijwilligers
is opgenomen.
Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen
Door de stichting wordt een ethisch- en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid gevoerd.
E. Overige informatie en bijzonderheden
In 2017 zijn er (informeel) contacten onderhouden met diverse organisatie om te zien of en hoe er
samengewerkt kan worden t.b.v. het Chinese volk.
Met name in USA zijn ontwikkelingen mogelijk gebleken waarbij gericht gebruik gemaakt wordt van
digitale middelen (videolessen) om boeken en/of lesmateriaal via moderne IT middelen ter
beschikking te stellen aan Chinese christenen, met name jongeren.
F. Vooruitblik 2018
Ten aanzien van druk- en vertaalprojecten zal de ingezette koers zoveel mogelijk worden voortgezet,
waarbij onderzocht wordt in hoeverre ook het verder gebruik maken van digitale toerusting via
audiosermons en videolectures tot de mogelijkheden behoort. De ontwikkelingen rond de
mogelijkheden tot publicatie van lectuur worden door het bestuur nauwlettend gevolgd, om deze
zoveel mogelijk te benutten. Het bestuur streeft er naar nieuwe boeken te laten drukken en te
verspreiden.
De toerustingsconferenties zullen ook in 2018 worden georganiseerd, zowel via de bestaande
cursussen als via een verdiepingscursus. De accreditatie van de opleiding blijft de aandacht houden.
De HTM-family organisaties in Canada, Verenigde Staten en in Schotland breiden hun organisatie en
werkzaamheden gestaag uit. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden.
Het bestuur slaat met zorg de ontwikkelingen in China gade, in het besef de Koning van de Kerk voor
Zijn zaak in staat. God regeert en staat boven de presidenten van deze aarde. We hopen in biddend
opzien ook in 2018 een bijdrage te mogen leveren aan de bouw van Zijn Koninkrijk.
Mei 2018,
Namens het bestuur van Hudson Taylor Stichting Bijbelse Hulpverlening China,
De voorzitter,

De secretaris,

Drs. D. van As RA

K. Kleppe
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Staat van baten en lasten begroting 2018
2018
€

Fondsenwerving
Baten uit fondsenwerving
Giften

174.200

Totaal baten uit Fondsenwerving

174.200

Kosten fondsenwerving
Uitvoeringskosten eigen organisatie

46.700

Totaal kosten Fondsenwerving

46.700

Beschikbaar uit Fondsenwerving
Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

127.500
-1.201
126.299

Bestedingen
Directe bestedingen ten behoeve van
projecten
Uitvoeringskosten projecten

221.000
46.900

Totaal besteed aan doelstelling

267.900

Resultaat

-141.601
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Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

Activa
2017
€

2016
€

€

€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa

2.717

3.600

0

48.853

Voorraad

2.717

52.453

1.000

1.000

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.052

6.699

459.934

Totaal activa

478.803
461.986

485.502

465.703

538.955

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

207.884

140.467

Continuïteitsreserve

25.000

25.000

Bestemmingsreserves

58.782

138.201

Bestemmingsfondsen

164.150

216.872
455.816

520.540

9.887

18.415

465.703

538.955

Vreemd vermogen
Kortlopende schulden

Totaal passiva
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

€

€

€

Fondsenwerving
Giften particulieren
Giften bedrijven
Giften organisaties zonder winststreven
Resultaat uit verkoop artikelen

94.965
13.835
55.034
-597

210.000
0
0
0

122.114
13.083
88.919
315

163.237

210.000

224.431

Directe verwervingskosten en inkopen
Uitvoeringskosten eigen organisatie

12.420
20.645

0
30.000

27.470
23.820

Totaal kosten fondsenwerving

33.065

30.000

51.290

130.172

180.000

173.141

1.321
-1.764

3.000
8.000

4.384
18.951

-443

11.000

23.335

129.729

191.000

196.476

147.232

212.000

155.328

47.221

52.000

63.545

Totaal besteed aan doelstelling

194.453

264.000

218.873

Resultaat

-64.724

-73.000

-22.397

Totaal baten uit fondsenwerving

Beschikbaar uit fondsenwerving
Resultaat beleggingen
Overige baten en lasten
Financiële baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

Bestedingen
Directe bestedingen ten behoeve van projecten
Uitvoeringskosten projecten

Resultaatbestemming
Onttrekking / toevoeging aan:
- Bestemmingsreserve
- Bestemmingsfondsen
- Vrij besteedbaar vermogen

Bestedingspercentage lasten
Bestedingspercentage baten
Percentage kosten eigen fondsenwerving

-79.419
-52.722
67.417

-65.299
-36.128
79.030

-64.724

-22.397

85%
119%
20%

93%
126%
14%

89%
98%
23%

13

