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JAARRAPPORT 2014

JAARVERSLAG 2014
ALGEMEEN
Dit verslag is opgesteld conform de regelgeving van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
650 voor fondsenwervende instellingen (RJ 650).
Oprichting
Op 5 juli 2011 is Stichting Familie Sponsorplan Roemenië (FSR), statutair gevestigd te
Aalsmeer, bij notariële akte opgericht. De hulpverleningsactiviteiten onder de allerarmsten in Roemenië worden al vanaf begin jaren ‘90 uitgevoerd door de toenmalige stuurgroep Familie Sponsorplan Roemenië. Met ingang van 1 januari 2012 zijn deze activiteiten ondergebracht in Stichting Familie Sponsorplan Roemenië.
Doelstelling
FSR heeft de volgende doelstelling:
Geïnspireerd door Gods liefde omzien naar de allerarmsten in Roemenië door middel van
het geven van hulp op maat, zoals:







het verstrekken van voedsel, stookhout, vitaminen, zaaigoed, schoenen en kleding
als noodhulp;
het financieren van medische hulp en hulpmiddelen;
het sponsoren van een (beroeps)opleiding voor kinderen uit arme gezinnen en het
verlenen van agrarische hulp en pastorale zorg als structurele hulp;
het aanbieden van een vakantie aan kinderen, studenten en personen uit de gezinnen
die gesponsord worden;
het verstrekken van geldleningen aan gezinnen die gesponsord worden; en
het verrichten van alle overige handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden en/of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuur
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna worden
herkozen.
Er heeft in deze verslagperiode één wijziging in de samenstelling van het bestuur van
FSR plaatsgevonden. Eind 2014 is Cees Lock toegetreden tot het bestuur als algemeen
bestuurslid. Aangezien Cees in Zwolle woont, hebben we nu ook weer een vertegenwoordiger in Noord-Oost Nederland.
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Het bestuur is per datum van dit rapport als volgt samengesteld:




Bestuur van FSR:
Naam

Functie

Aftredend in

Evert Brouwer
Jan Agterhof
Gert-Jan Groeneveld
André Buijs
Fred Drenth
Jan Venema
Cees Lock

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Secretaris
Voorzitter
Algemeen adjunct
Coördinator
Algemeen bestuurslid

2015
2015
2016
2017
2018
2018
2019

Adviseur van FSR:
Henk Liebeek

Beleid
Reserves en fondsen
Om de voortgang van het werk in redelijke mate te waarborgen, heeft het bestuur besloten om een zodanige reserve aan te houden dat steeds een maand aan vaste sponsorbijdragen aan gezinnen, studenten en kosten van lokale contactpersonen kan worden betaald. Per 31 december 2014 bedraagt deze reserve € 7.500.
Giften die worden ontvangen voor een van de specifieke doelen van de stichting, kunnen
uitsluitend voor dat doel worden besteed. Wanneer die besteding niet heeft plaatsgevonden in het verslagjaar, wordt hiervoor een bestemmingsfonds gevormd.
Communicatie
Een aantal keren per jaar verstuurt het bestuur een nieuwsbrief over de voortgang van
het werk aan haar sponsors en andere belangstellenden.
Daarnaast onderhoudt FSR de informatieve website www.fsrom.nl voor sponsors en geïnteresseerden. Via onze infobox komen regelmatig reacties binnen van belangstellenden,
die informatie willen ontvangen, sponsor willen worden of van mensen die goederen willen afstaan.
Overige beleidsterreinen
Ten aanzien van het in RJ 650 genoemde beleggingsbeleid en vrijwilligersbeleid heeft het
bestuur geen specifiek beleid geformuleerd.
Besteding aan doelen
Van de totale baten is in de verslagperiode 0,3% (2013: 0,2%) besteed aan kosten van
eigen fondsenwerving en 98,7% (2013: 95,8%) aan de doelen van de stichting.
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BESTUURSVERSLAG
Toelichting op de baten en lasten over 2014 ten opzichte van de begroting
Baten uit fondsenwerving
De totale baten uit fondsenwerving waren bijna € 12.000 hoger dan begroot. Voor ca.
€ 5.000 is deze stijging toe te rekenen aan groei van het aantal vaste sponsors van gezinnen en studenten. Daarnaast waren met name de giften voor onderhoud woningen
€4.000 hoger dan begroot als gevolg van een gift voor een specifieke woningverbetering, welke gift direct is besteed ten behoeve van dat doel.
Besteed aan doelen
De totale bestedingen aan doelen waren ca € 9.500 hoger dan begroot, waarvan ca.
€ 4.000 een hogere vaste sponsoring van gezinnen en studenten betreft.
Ruim € 2.000 meer dan begroot werd besteed aan medische hulp als gevolg van een
toename van de gesignaleerd medische nood, waarvoor in 2014 de vaste maandelijkse
bijdrage werd verhoogd van € 200 naar € 300 en veel aanvullende aanvragen voor medische hulp werden goedgekeurd.
De post onderhoud woningen was hoger dan de begroting in verband met de gift voor
een specifieke woningverbetering, die hierboven onder de baten is genoemd.
Voor winterhulp in de vorm van kachels, stookhout en schoenen was ruim € 2.300 meer
begroot dan is uitgegeven, doordat vanwege de zachte winter kon worden volstaan met
een in plaats van twee ronden stookhout.
Aan overige hulp is zo’n € 1.400 meer besteed dan begroot. Hieronder vallen diverse
posten zoals het betalen van betalingsachterstanden van energiekosten en huur, begrafeniskosten, een fiets voor vervoer naar het werk, een wasmachine, enz. Deze post laat
zich niet zo goed begroten. Omdat FSR in 2013 en 2014 gezegend is met diverse extra
giften, heeft het bestuur in 2014 extra aanvragen voor overige hulp kunnen goedkeuren.
Saldo
Per saldo werd in 2014 een tekort van een kleine € 1.000 gerealiseerd tegenover een
begroot tekort van € 2.400. Het begrote tekort had ten doel het oplopende banksaldo te
verminderen, hetgeen in 2014 ten dele is gelukt. In 2015 zal hiermee worden doorgegaan.
Activiteitenverslag
1. Bestuursactiviteiten
In verslagperiode heeft het bestuur van FSR zes keer een vergadering belegd. In deze
periodieke vergaderingen zijn voornamelijk een aantal beleidsmatige onderwerpen besproken, onder andere met betrekking tot de samenstelling van het bestuur, de uitbreiding van het hulpverleningsteam in Roemenië en de financiering van de activiteiten. Besluitvorming heeft in overeenstemming met de statuten plaatsgevonden.
In het voorjaar en najaar van 2014 heeft het bestuur conform planning een ondersteuningsreis naar Roemenië gemaakt. Het doel van deze ondersteuningsreizen is om
te overleggen met de medewerkers van onze partnerorganisatie Alpha & Omega en
om de sponsorgezinnen en -studenten ter plaatse te bezoeken. Deze reizen vervullen
daarmee een belangrijke functie in de onderlinge samenwerking tussen het bestuur en
de medewerkers van Alpha & Omega. Tevens kunnen de bestuursleden met eigen
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ogen de leefomstandigheden van de gesponsorden zien en de voortgang van de hulpverleningsactiviteiten beoordelen.
2. Voortgang hulpverlening
Met grote dankbaarheid kijkt het bestuur van FSR terug op haar hulpverleningsactiviteiten in het verslagjaar. Ondanks de nog steeds economisch moeilijke situatie, konden wij onze werkzaamheden in Roemenië zelfs iets uitbreiden ten opzichte van de
geplande werkzaamheden. Dit is te danken aan Gods leiding en onze trouwe achterban, de sponsors en donateurs in Nederland en België, die ons jaar op jaar de kans
geven om iets te doen aan de armoedebestrijding in Roemenië.
Evenals in voorgaande jaren was ook in het verslagjaar de focus van FSR gericht op
het sponsoren van arme gezinnen, alleenstaanden en studenten. ‘Hulp op maat’ –
waarin van geval tot geval de behoefte wordt beoordeeld – is daarbij nog steeds ons
motto. Bij zowel de familiesponsoring als het studentenprogramma probeert FSR op
deze wijze met de tot haar beschikking staande middelen een zo optimaal mogelijke
hulpverlening te realiseren.
Gezinnen en alleenstaanden
Door Gods onmisbare zegen en leiding kon FSR in de verslagperiode weer veel gezinnen in de regio’s Oradea en Dumbraveni zoals gepland structureel ondersteunen en
pastorale zorg geven. Zo werden vele gezinnen geholpen met voedsel, kleding, stookhout, waspoeder, zaaigoed, medicijnen, medische hulp of geld. Ultimo 2014 werd op
deze wijze aan 106 (ultimo 2013: 100) adressen hulp verleend. Afgezien van kleding,
zaaigoed, incontinentiemateriaal en vitaminen werden de goederen in Roemenië aangeschaft om op die manier ook de lokale economie te steunen. De kleding werd ingezameld in Nederland, door lokale vrijwilligers gesorteerd en verpakt en periodiek getransporteerd, door een Nederlands transportbedrijf, naar Roemenië, waar het onder
de gezinnen werd verdeeld. Op deze wijze en zoals hier verder genoemd, mocht de
liefde van Christus gestalte krijgen.
Studenten
Ook gedurende deze verslagperiode werd een groot aantal jongeren geholpen door
een bijdrage in de verschuldigde studie- en/of internaatkosten. Het betreft kinderen
uit arme gezinnen, waarvoor de studie- en of internaatkosten niet door de ouders zelf
opgebracht kunnen worden. De sponsoring van deze studenten geeft hen een kans om
na hun lagere school een beroepsopleiding te volgen. Aan het einde van het studiejaar
2013 – 2014 rondden 11 (2013: 11) jongeren hun studie met positief gevolg af. Ultimo 2014 werden 64 studenten (2013: 50) door FSR gesponsord.
3. Uitvoering
Ook in de verslagperiode vond de coördinatie van de werkzaamheden in Roemenië
voor een belangrijk deel plaats vanuit Oradea. Dankzij een onverminderde betrokkenheid en bewogenheid van onze Roemeense contactpersonen, kon het sponsorwerk in
deze regio volgens plan worden voortgezet en zelfs worden uitgebreid.
Vanwege de groei van het aantal sponsorgezinnen en het aantal studenten is het team
in Roemenië zoals gepland uitgebreid met 0,5 fte. Onze contactpersonen zijn medewerkers van de stichting Alpha & Omega. Met deze organisatie hebben wij reeds jarenlang een goede samenwerking. Het bestuur van FSR heeft ook in deze verslagperiode weer met dankbaarheid kunnen constateren dat onze Roemeense contactpersonen
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een goede band hebben opgebouwd met zowel de sponsorgezinnen als met de gesponsorde studenten. Dankzij deze goede contacten en geheel in lijn met onze visie
blijft de hulpverlening door FSR niet beperkt tot materiële hulp, maar konden we ook
pastorale hulp en ondersteuning bieden. Via een wekelijkse rapportage per e-mail
werd het bestuur van FSR op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden in het veld en kon er alert op worden gereageerd en zo nodig bijgestuurd.
Vanuit Oradea werden ook ondersteunende activiteiten in de omliggende plaatsen uitgevoerd, waaronder het inkopen van voedsel, het samenstellen en distribueren van
voedselpakketten. Daarnaast hebben onze contactpersonen een belangrijke rol bij gespeeld bij het signaleren van situaties, waarin acute noodhulp of medische hulp noodzakelijk was.
Door de langdurige wereldwijde economische crisis, waar ook de bevolking van Roemenië veel last van ondervindt, is de hulpverlening van FSR van steeds groter belang.
Diverse sponsorgezinnen zijn namelijk getroffen door bezuinigingsmaatregelen en/of
door werkloosheid. Veelal kan er geen beroep worden gedaan op de beperkte sociale
voorzieningen, waardoor een aantal gezinnen nauwelijks nog kan rondkomen. Juist
onder deze omstandigheden wordt de hulp van FSR letterlijk ervaren als een geschenk
uit de hemel.
In de regio Dumbraveni kon het werk volgens planning worden voortgezet dankzij de
inzet van onze contactpersonen ter plaatse. Dankbaar zijn we ook voor hun goede
contacten met de sponsorgezinnen in Dumbraveni en omgeving. Ultimo 2014 werden
hier 21 adressen door het FSR ondersteund. FSR streeft er naar om in de nabije toekomst de omvang van de hulpverlening in dit gebied op het huidige niveau te continueren.
In de verslagperiode werden vanuit Nederland weer diverse transporten met kleding
georganiseerd. Sinds 2014 worden onze transporten naar Roemenië door een ander
transportbedrijf verzorgd. We zijn zeer tevreden over de dienstverlening van dit bedrijf.
In het voorjaar is opnieuw een grote zending groentezaden naar Oradea getransporteerd. Deze groentezaden zijn verdeeld onder de gezinnen in de dorpen waar FSR actief is. De oogstresultaten waren over het algemeen goed te noemen.
In januari 2014 zijn er voor de schoolgaande kinderen uit de gezinnen winterschoenen
gekocht. Deze vorm van hulpverlening zorgt er voor dat de kinderen met droge en
warme voeten naar school kunnen. Een aantal jaren wordt dit schoenenproject nu uitgevoerd en de ontvangers van deze hulp zijn daar erg dankbaar voor.
Het vitamineproject leverde ook in de verslagperiode weer een positieve bijdrage aan
de gezondheidssituatie van veel gezinnen. De vitaminen worden verstrekt voor gebruik gedurende de wintermaanden. De vitaminen dragen bij aan een betere weerstand en een toename van de eetlust van met name de kinderen. Bijkomend en belangrijk voordeel is dat de kinderen hierdoor zich beter kunnen concentreren en dus
beter presteren op school.
Naast bovengenoemde ondersteuning werd in incidentele gevallen hulp verleend door
levering van kachels, stookhout, bouwmaterialen en/of medische hulpmiddelen voor
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minder validen. Doordat de medische zorg in Roemenië steeds duurder wordt, wordt
er steeds meer een beroep gedaan op FSR voor medische hulpmiddelen. Ook werden
op verschillende plaatsen bijbels uitgedeeld in het kader van de pastorale activiteiten
van onze Roemeense contactpersonen.
Financiële ondersteuning werd ook gegeven aan de zomerkampen in Boga. Mede als
gevolg daarvan hebben tientallen kinderen uit onder andere de sponsorgezinnen, tijdens de zomermaanden een mooie vakantieweek beleefd. Naast sport en spel stond
ook het evangelie centraal tijdens deze vakantieweken. Gebleken is dat deze weken
een onuitwisbare indruk heeft achter gelaten bij de kinderen. Bovendien dragen deze
weken bij aan het versterken van de onderlinge band tussen de kinderen uit de sponsorgezinnen en onze lokale contactpersonen in Oradea.
De bovengenoemde noodhulp is uitgevoerd conform de gemaakte plannen.
4. Fondsenwerving en promotie
Met dankbaarheid heeft FSR mogen constateren dat in de verslagperiode het aantal
sponsors, dat bereid is het werk van het FSR te ondersteunen, licht gegroeid is. Deze
sponsors zorgen voor een maandelijkse vaste inkomstenstroom, waardoor FSR ook in
de verslagperiode in staat was de vaste uitgaven te dekken. Naast de vaste bijdrage
van de sponsors mocht FSR, evenals in voorgaande jaren, deze periode weer regelmatig eenmalige giften ontvangen.
In de verslagperiode heeft FSR driemaal een nieuwsbrief aan haar sponsors en andere
belangstellenden verzonden.
In de verslagperiode heeft een aantal nieuwe sponsors zich aangemeld. Daartegenover
staat dat gedurende de verslagperiode ook enkele sponsors hebben aangegeven hun
ondersteuning te willen beëindigen. Per saldo is het aantal sponsors toegenomen.
Via de website verschaft FSR informatie aan haar sponsors en andere belangstellenden. Via onze infobox komen regelmatig reacties binnen van belangstellenden, die informatie willen hebben of van mensen die goederen willen afstaan.
5. Inkomsten en uitgaven
De definitieve jaarcijfers zijn toegevoegd als bijlage bij dit verslag. We mogen met
dankbaarheid constateren dat de financiële situatie van het FSR gezond is. De ontvangsten zijn aanzienlijk gestegen en het saldo van de ontvangsten en uitgaven was
in de verslagperiode vrijwel break-even, namelijk € 822,- negatief. Hoewel de kosten
toenemen als gevolg van prijsstijgingen voor levensonderhoud in Roemenië, mogen
we tegelijkertijd vaststellen dat de donaties eveneens gestegen zijn. Voor meer details
verwijzen we naar de bijlage.
6. Ten slotte…
Terugkijkend op de verslagperiode heeft het bestuur van FSR alle reden om dankbaar
te zijn. Niet alleen de ontwikkeling van de werkzaamheden in Roemenië, maar ook de
stabiliteit van onze inkomsten uit bijdragen van vaste sponsors en eenmalige giften
waren zeer positief. Onze dank gaat ook uit naar allen, die het werk van FSR de afge-
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lopen periode hebben gesteund. Een grote groep mensen draagt ons werk een warm
hart toe in de vorm van gebed, geld en goederen.
Bovenal gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader. De medewerkers van FSR realiseren zich dat dit werk niet gedaan kan worden zonder Gods onmisbare zegen. We
zijn dan ook zeer dankbaar voor het feit dat we ook in het afgelopen periode die zegen
op ons werk weer mochten ervaren.
Woerden, 12 mei 2015
G.J. Groeneveld
Secretaris
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TOEKOMST EN BEGROTING 2015
ACTIVITEITEN 2015
In het jaar 2015 en zullen de lopende activiteiten ongewijzigd worden voortgezet. De
hieronder vermelde begroting ligt derhalve in de lijn van de baten en lasten die in 2014
zijn gerealiseerd.
BEGROTING 2015
Begrote Staat van baten en lasten 2015
Begr. 2015
€
Baten uit eigen fondsenwerving

112.600

Besteed aan doelen

113.500
-900

Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie

250
1.550

Saldo van baten en lasten

-2.700

Begrote baten uit eigen fondsenwerving
Giften vaste sponsoring
Giften medische hulp, vitaminen en waspoeder
Giften onderhoud woningen
Giften kachels/hout/schoenen
Giften vakantie kinderen
Giften weekend moeders/studenten
Overige giften

Begr. 2015
€
77.000
1.000
1.500
6.500
3.000
500
23.100
112.600

Begrote besteding aan doelen
Sponsoring gezinnen/studenten
Medische hulp, vitaminen en waspoeder
Onderhoud woningen
Kachels/hout/schoenen
Vakantie kinderen
Weekend moeders/studenten
Overige hulp
Sponsoring lonen Alpha & Omega
Transport goederen
Kosten hulpverlening
Sponsorplanreizen
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Begr. 2015
€
69.000
5.400
2.500
10.200
3.200
1.000
1.000
15.000
1.500
3.500
1.200
113.500
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Aan de bovengenoemde begrote bestedingen aan doelen zijn geen kosten van beheer en
administratie toegerekend.
De begrote kosten van eigen fondsenwerving en beheer en administratie bedragen 1,6%
van de begrote baten uit fondsenwerving.
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Werving baten
Eigen
fondswerving

Subsidies en bijdragen
69.000
Afdrachten
Aankopen en verwerving
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
69.000
Totaal

10

5.400

2.500

10.200

3.200

1.000

1.500

1.000

15.000

3.500

Beheer en administratie

Sponsorplanreizen

Kosten hulpverlening

Sponsoring lonen Alpha & Omega

Overige hulp

Transporten

Weekend moeders/studenten

Vakantie kinderen

Kachels/hout

Onderhoud woningen

Medische hulp, vitaminen

Sponsoring gezinnen/studenten

Bijlage bij begrote bestedingen 2015
Stichting Familie Sponsorplan Roemenië

Gezamenlijke
Acties Subsi- Belegacties derden dies
gingen

1.200

250
1.550
5.400

2.500

10.200

3.200

1.000

1.500

1.000

15.000

3.500

1.200

250

Totaal

0

0

0

0

1.550

113.500
0
0
0
250
0
0
1.550
0
115.300
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JAARREKENING 2014
Balans per 31 december 2014

ACTIVA

31-12-2014
€

31-12-2013
€

0

0

27.208

25.281

27.208

25.281

Overige reserve

6.594

12.180

Bestemmingsfonds

8.364

3.600

12.250

9.501

27.208

25.281

Vorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Banktegoeden

PASSIVA

Kortlopende schulden
Overige schulden

Staat van baten en lasten 2014
2014
€

Begroot
2014

2013
€

€

Baten uit eigen fondsenwerving

108.362

105.907

96.600

Besteed aan doelen

107.020

101.440

97.500

1.342

4.467

-900

273
1.891

211
2.775

250
1.250

-822

1.481

-2.400

-5.586
-3.600
8.364
-822

-2.119
0
3.600
1.481

Eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo
Toegevoegd aan de Overige reserve
Onttrokken aan bestemmingsfonds Opleiding jongeren
Toegevoegd aan bestemmingsfonds Opleidingen jongeren
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GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING EN BEPALING VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
De stichting is opgericht op 5 juli 2011 en heeft als doelstelling de hulpverlening aan de
allerarmsten in Roemenië. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling
van vermogen en resultaat, gebaseerd op verkrijgingsprijzen.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
voor fondsenwervende instellingen (RJ 650).
Grondslagen voor de balanswaardering
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de reserves en de schulden opgenomen
tegen de nominale waarde. Bestemmingsfondsen worden gevormd voor giften die voor
een speciaal doel zijn ontvangen en die per balansdatum nog niet voor het doel zijn besteed.
Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten
Baten worden verantwoord in de periode waarin zij aan de stichting ter beschikking zijn
gesteld. De bestedingen worden opgenomen met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva. De bestedingen worden toegerekend
aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 EN DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER 2014
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Liquide middelen

ABN Amro, ontvangsten rekening 49.48.08.926
ABN Amro, rekening voor Roemenië 49.48.10.696

31-12-2014
€

31-12-2013
€

18.484
8.724
27.208

18.987
6.294
25.281

De banktegoeden zijn vrij opneembaar.
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Overige reserve
2014
€
Stand begin boekjaar
Overschot verslagjaar
Mutatie bestemmingsfonds
Stand einde boekjaar

2013
€

12.180
-822
-4.764
6.594

10.699
1.481
0
12.180

31-12-2014
€

31-12-2013
€

11.400
3.800
7.600

5.400
1.800
3.600

764
0
764

0
0
0

8.364

3.600

31-12-2014
€

31-12-2013
€

8.724
605
2.921
12.250

6.296
605
2.600
9.501

Bestemmingsfondsen
Opleidingen jongeren
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar

Weekend moeders/studenten
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar

Totaal

Kortlopende schulden
Overige schulden

Nog te besteden door Roemeense partner
Accountantskosten
Nog te betalen projecten

De post ‘Nog te besteden door Roemeense partner’ betreft door het bestuur goedgekeurde bestedingen aan projecten die door de Roemeense partner Alpha & Omega worden
uitgevoerd, maar waarvan de gelden nog niet door Alpha & Omega zijn opgenomen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Baten uit fondsenwerving
2014
€
Giften vaste sponsoring
Giften medische hulp
Giften onderhoud woningen
Giften kachels/hout/schoenen
Giften vakantie kinderen
Giften weekend moeders/studenten
Giften sponsorplanreizen
Overige giften

Begroot
2014

2013
€

€

69.074
545
4.901
7.586
2.344
764
719
22.429
108.362

63.556
350
3.100
5.191
50
0
1.355
32.305
105.907

2014

2013

64.000
1.000
1.000
6.500
2.000
500
600
21.000
96.600

Besteed aan doelen
€
Sponsoring gezinnen/studenten
Medische hulp, vitaminen, waspoeder
Onderhoud woningen
Kachels/hout/schoenen
Vakantie kinderen
Weekend moeders/studenten
Transporten
Overige hulp
Sponsoring lonen Alpha & Omega
Kosten hulpverlening
Sponsorplanreizen

€
62.225
6.521
6.240
7.840
2.700
0
400
2.426
12.538
4.701
1.429
107.020

Begroot
2014
€

52.092
4.161
6.147
14.690
1.600
0
0
5.907
11.497
4.134
1.212
101.440

58.400
4.500
2.500
10.200
3.200
1.000
0
1.000
12.000
3.500
1.200
97.500

Aan de bovengenoemde bestedingen aan doelen zijn geen kosten van beheer en administratie toegerekend.
Kosten eigen fondsenwerving
2014
€
Nieuwsbrieven

€
273

Begroot
2014

2013
€
211

250

De kosten van fondsenwerving bedragen 0,25% (2013: 0,21%) van de baten uit fondsenwerving.
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Kosten van beheer en administratie
2014
€
Kosten Centraal Bureau Fondsenwerving
Accountantskosten (2013: 2011-2012 en 2013)
Brandstofkosten
Software IBAN incasso's
Bankkosten
Overige kosten

€
520
605
100
0
666
0
1.891

Begroot
2014

2013
€
450
1.210
290
241
584
0
2.775

1.250
1.250

De kosten van beheer en administratie bedragen 1,7% (2013: 2,6%) van de baten uit
fondsenwerving.

Aalsmeer,

Datum: 2 juni 2015

Het bestuur
A. Buijs, voorzitter:

G. J. Groeneveld, secretaris:

F. Drenth, algemeen adjunct:

J.S. Venema, coördinator:

J.G. Agterhof, algemeen bestuurslid:

C. Lock, algemeen bestuurslid:

J.E. Brouwer, penningmeester:
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Werving baten
Eigen
fondswerving

Subsidies en bijdragen
62.225
Afdrachten
Aankopen en verwerving
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
62.225
Totaal

16

6.521

6.240

7.840

2.700

0

400

2.426

12.538

4.701

Beheer en administratie

Sponsorplanreizen

Kosten hulpverlening

Sponsoring lonen Alpha & Omega

Overige hulp

Schoenen

Weekend moeders/studenten

Vakantie kinderen

Kachels/hout

Onderhoud woningen

Medische hulp, vitaminen

Sponsoring gezinnen/studenten

Bijlage bij bestedingen 2014

Gezamenlijke
Acties Subsi- Belegacties derden dies
gingen

1.429

273
1.891
6.521

6.240

7.840

2.700

0

400

2.426

12.538

4.701

1.429

273

Totaal

0

0

0

0

1.891

107.020
0
0
0
273
0
0
1.891
0
109.184
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